Strukturfondspartnerskapet
Västsverige

Kallelse

2016-05-19

Ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Möte med Strukturfondspartnerskapet Västsverige, 3 juni 2016
Välkomna till årets andra möte med Strukturfondspartnerskapet i Västsverige som blir ett
prioriteringsmöte kombinerat med studiebesök på AstaZero i Hällered, fredagen den 3 juni.
Förslag till dagordning och möteshandlingar finnes via länken längst ner i kallelsen.
Tid: Fredagen den 3 juni kl. 09.30 – ca 15.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 09.00)
Viktigt att ni kommer tid, då studiebesöket börjar med en busstur kl.09.30!
Plats: AstaZero Hällered, Göksholmen 1, 504 91 Sandhult
Samåkning Anmäl senast måndag den 23 maj
För er som vill samåka till Hällered har vi tre olika alternativ som ni kan anmäla er till:
1. Halmstad, Regionen Hus, Södravägen 9 – avfärd kl. 06.45
2. Göteborg, Centralstationen vid stora parkeringen mot Nils Ericson Terminalen –
avfärd kl. 07.45
3. Vänersborg, Regionens Hus, Östergatan 1 – avfärd kl. 07.30
Prioriteringsärendena består av följande handlingar:
Regionalfonden: Förslag till prioritering på ärendelistor med sekretariatets PM samt
Tillväxtverkets PM bilagda. Handlingar är kompletta och PM motsvaras av
projektansökningarna.
Socialfonden: Förslag till prioritering på ärendelistor med sekretariatets PM samt Svenska
ESF-rådets PM bilagda. Varje projektansökan går att läsa i sin helhet och finns publicerat
under länken Möteshandlingar nedan.
Ledamot som vid mötet önskar fördjupad information om något ärende skall anmäla detta till
sekretariatet senast tisdagen den 31 maj. För att kunna förbereda svaren önskas tydliga
frågeställningar som klargör vilken typ av information som efterfrågas.
Anmälan om jäv meddelas sekretariatet i förväg. Meddela även om alternativ kost önskas.
Länk till Möteshandlingar: www.vgregion.se/sfpmoteshandlingar
Välkommen!

Birgitta Losman
Ordförande
Sekretariatet för Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Kontaktperson:
Cecilia Nilsson. telefon: 0702-14 90 24, e-mail: cecilia.v.nilsson@vgregion.se
Hanna Lindström, telefon: 0700-82 57 33, e-mail: hanna.lindstrom@vgregion.se
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Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2016-06-03
1. Mötet öppnas
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av dagordningen
5. Strategiska och administrativa frågor (Cecilia Nilsson)
a. Återrapporter
b. Tidsplan utlysningar

Bilaga 1
Bilaga 2

c. Sammanhållningspolitiken 2021-2027
d. Strategidagarna i Varberg 8-9 september
e. Information om Landsbygdsprogram, Havs- och fiskeriprogram (Lisbeth Schultze,
Länsstyrelsen)
6. Rapport från Tillväxtverket (Helena Starfelt, Tillväxtverket)
7. Rapport från Svenska ESF-rådet (Micael Nord, Svenska ESF-rådet)

Bilaga 3

8. Samråd – kommande utlysning ERUF

Bilaga 4

Beslutsärenden
9. Ökad transparens vid prioritering av ERUF-projekt

Bilaga 1

Prioriteringsärenden
10. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation (Ärende 1-2)

Bilaga 9

11. Prioriteringsärenden ERUF
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag (Ärende 1-5) Bilaga 10
12. Prioriteringsärenden ERUF – Förstudier
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag (Ärende 1)

Bilaga 11

13. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 1, Mål 1.1: Kompetensförsörjning inom
mottagarorganisationer för nyanlända (Ärende 1)

Bilaga 12

14. Prioriteringsärenden ESF
Programområde 2, Mål 2.3: Insatser för nyanlända (Ärende 1-3)

Bilaga 13

15. Övriga frågor
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Mötet avslutas
Bilagor
1. Ökad transparens vid prioritering av ERUF-projekt
Länk till Projektkatalog:
http://www.vgregion.se/upload/Regionutveckling/EU/SFP/Projektkatalog%20strukturfondsp
rogrammen%202014-2020.pdf
2. Tidsplan 2016 och 2017
3. PM uppföljning ESF
4. Samråd- kommande utlysning ERUF
5. Beslut om överlämnande
6. Lista på återtagna ansökningar eller ansökningar som fått avslag
7. Utlysningstext ERUF 2016:1
8. Utlysningstexter ESF 2016:1
9. Ärendelista ERUF Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
10. Ärendelista ERUF insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
11. Ärendelista ERUF Förstudie, Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora
företag
12. Ärendelista ESF Programområde 1, Mål 1.1: Kompetensförsörjning inom
mottagarorganisationer för nyanlända
13. Ärendelista ESF Programområde 2, Mål 2.3: Insatser för nyanlända
14. Föregående protokoll

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

Förslag till beslut

Bilaga 1
RUN 2016‐01731
2016‐05‐19

Ökad transparens vid prioritering av projekt inom det
västsvenska regionalfondsprogrammet
Förslag till beslut

1. Strukturfondspartnerskapet beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att ta fram förslag på
riktlinjer för prioriteringen av projekt i det västsvenska regionalfondsprogrammet.

Bakgrund
Vid strukturfondspartnerskapets sammanträde i december 2015 fick sekreteraren i uppdrag att
undersöka behovet av ytterligare transparens i prioriteringen av projekt i det västsvenska
regionalfondsprogrammet. Sekretariatets slutsats är att strukturfondspartnerskapets
transparens bör vara lika stor i det västsvenska regionalfondsprogrammet som inom
socialfondsprogrammet. För socialfondsprogrammet har partnerskapet antagit riktlinjer för
prioritering av projekt. Dessa kommuniceras av ESF-rådet i anslutning till utlysningen.
Sekreteraren föreslås återkomma med förslag till riktlinjer vid prioritering av projekt inom det
västsvenska regionalfondsprogrammet senast vid sammanträdet i december 2016. Vid
strukturfondspartnerskapets strategidagar i Varberg skulle en workshop kunna genomföras som ett
underlag.

Bilaga 2
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2016‐05‐19

Planering kommande utlysningar 2016 och 2017

2016
2016:2 juni-september

8-9 september
9 december
2017
2017:1 januari-februari

2017:2 juni-september

Kursivt är preliminärt.

ERUF
60 miljoner kronor

ESF
PO1 psykisk ohälsa inom
vård och omsorg, 45 mnkr
PO1 besöksnäring, 20 mnkr
PO1.2 studievägledning, 12
mnkr
PO2.1 psykisk ohälsa, 60
mnkr
PO2.2 unga, 60 mnkr
PO2.2 unga och
spelutveckling (förstudie), 3
mnkr
Strategimöte Strukturfondspartnerskapet
Beslutsmöte Strukturfondspartnerskapet
40 miljoner kronor

Gröna näringar och
livsmedel, 60 miljoner
kronor

30 miljoner kronor

250 miljoner kronor
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Bilaga 3

Promemoria
2016-05-18

Micael Nord
031-707 73 70

Uppföljning och planering
– programgenomförande Västsverige maj 2016
Denna promemoria följer upp programgenomförandet i Västsverige avseende använda medel och nådda
mål, samt vissa slutsatser utifrån detta. Underlaget syftar dels till att få en bild av genomförandet och vägen
mot resultat, dels som underlag för fortsatt och långsiktig planering.

Tillgängliga och använda medel
Under programperioden har två avslutade utlysningsomgångar genomförts i Västsverige. Den tredje
utlysningsomgången 16 feb – 31 mars 2016 kommer att prioriteras vid SFP:s möte den 3 juni och har
sålunda ännu inte avslutats och är därför inte med i uppföljningen. Dock finns denna, liksom planerad
utlysningsomgång juni-september 2016 inför 2017 års bifallsutrymme, delvis med i kommentarerna, i syfte
att tydliggöra förutsättningarna för en långsiktig planering.
Den första utlysningsomgången genomfördes 2 februari – 1 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 15 juni – 19 sept/15 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, och alltså inte helt avslutade, utlysningsomgången genomfördes 16 februari - 31 mars 2016 och
omfattade två utlysningar:



PO1 Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända
PO2 Insatser för nyanlända

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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Den fjärde, och planerade, utlysningsomgången kommer att genomföras juni-september 2016 med
projektstart i början av 2017 och omfattar 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
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.

Programområde 1
Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO1 är för programperioden 372 mnkr. Detta omfattar både EUstödet och den nationella anslagsfinansierade medfinansieringen. 90 procent av medlen ska gå till insatser
inom mål 1.1 och 10 procent till insatser inom mål 1.2. Efter de första två utlysningsomgångarna fördelar sig
medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Utfall efter andra
utlysningsomgången

Kvar att
använda

1.1

335

118 ( 35 %)

217 mnkr

1.2

37

25 (68 %)

12 mnkr

Medräknat pågående utlysningsomgång under våren 2016 och planerad utlysningsomgång
juni-september inför 2017 års bifallsutrymme, fördelar sig medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Beräknat utfall efter
fjärde
utlysningsomgången

Kvar att
använda

1.1

335

198 (59 %)

137 mnkr

1.2

37

36 (99 %)

0,5 mnkr

Programområde 2
Totalt tillgängliga medel för insatser inom PO2 är för programperioden 627 mnkr. Detta omfattar både EUstödet och den nationella anslagsfinansierade medfinansieringen. Inriktningen är 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. Efter de första två
utlysningsomgångarna fördelar sig medlen så här:
Mål

Enligt fördelning

Utfall efter andra
utlysningsomgången

Kvar att
använda

2.1

188 mnkr

101 (53 %)

87 mnkr

2.2

250 mnkr

52 (20 %)

198 mnkr

2.3

188 mnkr

87 (46 %)

101 mnkr

Medräknat pågående utlysningsomgång under våren 2016 och planerad utlysningsomgång
juni-september inför 2017 års bifallsutrymme, fördelar sig medlen så här:
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Mål

Enligt fördelning

Beräknat utfall efter
fjärde
utlysningsomgången

Kvar att
använda

2.1

188 mnkr

161 (86 %)

27 mnkr

2.2

250 mnkr

117 (47 %)

133 mnkr

2.3

188 mnkr

147 (78 %)

41 mnkr

Till ovanstående beräkningar ska läggs de medel som inte beviljas i respektive utlysning samt
framtida återflöde från projekten och eventuella omfördelningar av programmedel.

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
utlysningsomgång 1 och 2. 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 Väst

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
eGo
Nya Grannar
Gränsfri
Kunskap äger
FRAM i Mölndal
Den visa organisationen

Enl.
RHP.

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

Utfall

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

Utfall efter utlysningsomgång 2

Anställda deltagare inklusive
egenföretagare

31 066

13 440 (43 %)

Arbetslösa deltagare

818

20 (2,5 %)
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Kommentar
Med de två första utlysningsomgångarna har programgenomförandet kommit igång på ett mycket bra sätt
jämfört med intentionerna och målen i den regionala handlingsplanen. De två områden som pekas ut i
handlingsplanen - små och medelstora företag respektive vård och omsorg - har tydligt stått i fokus för
utlysningarna. Även strategisk kompetensförsörjning har varit central i projekten/utlysningarna. Breddad
rekrytering och jämställdhet finns med i samtliga projekt och tre av projekten har som övergripande fokus att
minska diskrimineringen och öka inkluderingen på arbetsmarknaden.
De två första utlysningsomgångarna har tagit totalt 38 procent av medlen i anspråk och samtidigt nått 43
procent av målet för antalet anställda deltagare. Det är alltså en bra start för PO1.1 och då
programgenomförandet just nu ligger något över i måluppfyllelse skapar det viss flexibilitet framöver, även
om antalet deltagare i projekten ibland kan minska något i genomförandet jämfört med planeringen vid
projektstart. Däremot finns i nuläget mycket svag måluppfyllelse avseende målet om arbetslösa deltagare i
PO1-projekt. Även i de projekt som för tillfället är under beredning är involveringen av arbetslösa deltagare i
PO1-projekt mycket svag, även om detta varit ett krav i utlysningen. Styrningen mot detta bör vara tydlig i
kommande utlysningar.
Med den planerade utlysningen kompetensutveckling för ett hållbart arbetsliv görs också betydande
satsningar för att motverka psykisk ohälsa, vilket också är ett tydligt övergripande mål i den regionala
handlingsplanen.
Eftersom måluppfyllelsen i nuläget anses vara god och då relativt stora och breda satsningar gjorts på de
huvudsakliga målen och målgrupperna i den regionala handlingsplanen, finns förutsättningar dels för
flexibilitet utifrån aktuella behov, dels för att arbeta mera inriktat och fokuserat med utlysningarna framöver,
t.ex. tydligare kopplat till regionens styrkeområden och/eller utifrån en tydlig samordning med insatser ur
andra fonder.
Utifrån prioriteringarna i det nationella operativa programmet på små och medelstora företag, bör också
kommande utlysningar ytterligare komplettera och stärka redan gjorda insatser för kompetensförsörjning
inom SME i Västsverige.

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

Planerad utlysning juni – sept 2016

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
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Regionens kvantitativa målvärde 1.2

Antal projekt

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 2

8

3 (37 %)

Kommentar
Efter två utlysningsomgångar har tre projekt startat vilka arbetar mot två av tre av de kvalitativa målen. Med
den planerade utlysningen om studie- och yrkesvägledning kommer det alltså finnas möjlighet till god
måluppfyllelse inom samtliga kvalitativa mål.
Efter första utlysningen är 68 procent av medlen inom 1.2 förbrukade och tre projekt beviljat (motsvarande
en måluppfyllelse på 37 procent). Den kommande utlysningen om studie- och yrkesvägledning väntas
resultera i 1-3 projekt. Redan nu ser det alltså ut som om måluppfyllelse inte kommer att nås.
Strukturfondspartnerskapet har också i en skrivelse hösten 2015 påtalat detta för Socialfondens
Övervakningskommitté.

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
Ung i Europa
Startskottet
Space

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
Ung i Europa
Startskottet
Space

Regionens kvantitativa målvärde 2.1

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 1

4520

2764 (61 %)
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Kommentar
Programgenomförandet avseende mål 2.1 har kommit igång bra, mycket tack vare utlysningen för
genomförandeprojekt utifrån förstudier som beviljades i förra programperioden. Dessa projekt är alltså
förarbetade och har valts ut i mycket hård konkurrens, vilket bör skapa förutsättningar för genomförande
med bra resultat.
Efter andra utlysningsomgången är 53 procent av medlen inom mål 2.1 förbrukade och når 61 procent av
antalet deltagare utifrån målet i den regionala handlingsplanen. Vad gäller kvantitativ måluppfyllelse ligger
programgenomförandet alltså för tillfället bra till. Det öppnar för viss flexibilitet framöver, även om antalet
deltagare kan komma att justeras en bit in i projektgenomförandet.
Utlysningen för genomförandeprojekt för tidigare gjorda förstudier samlade flera målgrupper, varav några
kanske tydligare skulle platsat i mål 2.2 eller 2.3. Utlysningen om mobilitet för unga lades under mål 2.1 för
att möjliggöra deltagare upp till och med 29 år (i stället för under mål 2.2. som endast tillåter ungdomar upp
till och med 24 år).
Inom den planerade utlysningsomgången juni-sept 2016 planeras en satsning för de som är eller varit
sjukskrivna inom mål 2.1. Efter denna utlysning återstår endast en mindre del medel inom mål 2.1.

Regionens kvalitativa mål 2.2
Enl.
RHP.

Unga kvinnor och män kommer tillbaka i utbildning eller sysselsättning.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
Unga i riskzon
Moving On
Unga Arena 9.0

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
Unga i riskzon
Moving On
Unga Arena 9.0

Enl.
RHP.

Förebygga skolavhopp från gymnasieskolan genom att utveckla eller tillämpa metoder.

Utfall

Sätt färg på Göteborg
Unga i riskzon
Moving On
Unga Arena 9.0

Regionens kvantitativa målvärde 2.2

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 1

6026

1220 (20 %)
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Kommentar
Efter den andra utlysningsomgången har 20 procent av medlen inom 2.2 förbrukats och den kvantitativa
måluppfyllelsen är också 20 procent.
Under hösten 2015 genomförde SFP-sekretariatet och Svenska ESF-rådet på uppdrag av SFP en studie
kring ungdomssituationen i Västsverige. Utifrån denna har kommande utlysningar inom mål 2.2 föreslagits. I
juni 2016 kommer en större satsning göras på ungdomar som inte har eller riskerar att inte fullgöra
gymnasiestudierna, där ungdomar födda utanför Europa är en prioriterad målgrupp. Även en förstudie kring
spel- och spelutveckling kopplat till unga kommer att utlysas. Efter dessa satsningar om cirka 80 mnkr
kommer det återstå cirka 100 mnkr för satsningar inom mål 2.2. En del av dessa medel bör reserveras för
ett eventuellt genomförandeprojekt utifrån förstudien om spel- och spelutveckling med start 2018, medan
användningen av övriga medel bör utredas vidare. För att nå en effektiv användning av medlen inom mål
2.2, bör situationen för ungdomar i Västsverige följas noga. Här har Svenska ESF-rådet noterat att det
stundtals finns en viss skillnad mellan de bilder av läget som Arbetsförmedlingen å ena sidan förmedlar och
kommunerna å andra sidan upplever. Kommande insatser bör också tydlig komplettera andra insatser inom
Socialfonden och inom den övriga aktiva arbetsmarknadspolitiken.

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

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

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

Regionens kvantitativa målvärde 2.3

Arbetslösa deltagare

Enligt RHP

Utfall efter utlysningsomgång 2

3013

2880 (96 %)
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Kommentar
Efter den andra utlysningsomgången är fem projekt igång inom mål 2.3 och har ianspråktagit 46 procent av
tillgängliga medel. Antalet deltagare i projekten är omfattande och redan har 96 procent av det kvantitativa
målet om antalet deltagare nåtts. Även om antalet deltagare kan komma att justeras, verkar det som att det
kvantitativa målet snart är uppnått.
Den utlysning om 60 mnkr riktade till nyanlända som bereds under våren 2016 är även den inom mål 2.3.
Efter denna omgång kan det antas att det kvantitativa målet överskridits.
Detta reser funderingar kring kostnaderna per deltagare; målgrupperna inom mål 2.3 har sammansatt
problematik och ofta behov av individnära och -anpassade insatser, vilka ofta är relativt kostsamma. Här är
det viktigt att följa så att projekten, trots det stora antalet och låga kostnaden per deltagare, faktiskt erbjuder
de insatser som intentionerna i programmet stipulerar samt når de kvalitativa resultaten som förväntas.

Avslutande kommentarer
Programstarten har kommit igång ordentligt i Västsverige och ligger i många avseenden väl i linje både med
operativa programmet och med den regionala handlingsplanen. De flesta kvantitativa målen nås med god
marginal i relation till ianspråktagna medel. De kvalitativa målen finns förutsättningar att nås både utifrån
utlysningarnas inriktningar och beviljade projekt, men går egentligen inte att uttala sig om förrän en bit in i
projektens genomförande.
Involveringen av arbetslösa deltagare i PO1-projekt bör prioriteras framöver.
Det kvantitativa målet inom mål 1.2 kommer inte att nås.
Insatser inom mål 2.2 riktade till unga kvinnor och män planeras, men betydande medel återstår och dess
användning bör utredas vidare utifrån aktuellt arbetsmarknadsläge.
De kvantitativa målen inom mål 2.3 kommer redan under 2016 att överskridas rejält trots att fler satsningar
är planerade och ytterligare mer medel finns att nyttja.
Medverkan av civila samhället i projekten är svag. Trots att Svenska ESF-rådet har uttryck önskemål om
detta i utlysningar, är det inte förekommande i någon större omfattning. Flera företrädare för civila samhället
har till myndigheten uttryckt att de har svårt att få gehör för sin önskan att medverka i projekt som ägs av
kommuner och statliga myndigheter. Tendensen i Västsverige med ofta större projekt och stärkta krav på
aktivt ägarskap och breda partnerskap, kan ha verkat hämmande i så motto att civila samhället inte självt
beviljats ägarskap för projekt samt, till skillnad mot vad som kan antas, trängs undan i de större
partnerskapen. .
I nuläget bedömer Svenska ESF-rådet att programgenomförandet är stabilt och att det finns goda
förutsättningar att nå uppsatta kvalitativa och kvantitativa mål. Det finns också goda förutsättningar för
flexibilitet att möta nya och aktuella behov i regionen, samtidigt som det finns utrymme för ytterligare
fondgemensamma satsningar utifrån regionens styrkeområden.
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Ansökningsomgångar
Ansökningsomgång 2016:2 för det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige är öppen för
ansökningar.
Ni kan ansöka mellan den 15 juni 2015 och den 15 september 2016, kl. 19.00
Prioritering sker den 9 december 2016.
Totalt belopp att ansöka om: 60 miljoner kronor. Se nedan för beloppsbegränsningar inom
respektive insatsområde.

Målen för programmet
De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för
investeringar i tillväxt och sysselsättning är att:




stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
främja en hållbar stadsutveckling

För att uppnå målen finns tre insatsområden med olika inriktningar. Målgruppen är små och
medelstora företag.
Läs programmet här, i kortversion eller i sin helhet.

Insatsområden att ansöka till
Det är möjligt att söka stöd inom programmets alla tre insatsområden, utlyst belopp framgår
under respektive insatsområde.






Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation, är öppet för ansökningar
under ansökningsomgången. Se sökbart belopp nedan.
Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, är öppet för
ansökningar under ansökningsomgången. Det är inte möjligt att söka stöd för projekt
inom finansiella instrument. Utlyst belopp är 15 miljoner kronor.
Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi är helt öppet för ansökningar
under ansökningsomgången. Se sökbart belopp nedan.
Ansökningsomgången är öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling kopplat
till integrerade territoriella investeringar. Utlyst belopp är 15 miljoner kronor.
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För insatsområdena 1 och 3 är det sammanlagda sökbara beloppet 30 miljoner kronor, exklusive
utlyst belopp för hållbar stadsutveckling.
Inom insatsområde 1 prioriteras särskilt projekt kopplade till forskningsprogrammet Clean Sky
inom Horisont 2020, som ett led i att fler företag och forsknings- och innovationsaktörer ska
delta i internationella forskningsprogram och därmed bidra till att öka FoI-investeringarna i
Västsverige.
Inom samtliga insatsområden prioriteras särskilt ansökningar med ett aktivt arbete för
integration och mångfald. Inspiration finns i Tillväxtverkets guide för horisontella kriterier.
Totalt belopp att ansöka om under den aktuella ansökningsomgången uppgår till 60 miljoner
kronor.

Har ni en projektidé?
Har ni en projektidé och funderar på att söka? I den digitala handboken under flikarna Planera,
Ansöka och Genomföra på Tillväxtverkets hemsida hittar ni vägledande och styrande
information.
Hör gärna av er till oss på kontoret i Göteborg inför ansökan, så kan vi ge er feedback på ert
framtida projekt. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.
Kontaktuppgifter hittar ni på följande länk: Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i
Västsverige

När kan projektet starta?
Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.

Programmet kan finansiera 40 procent av projektbudgeten
Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Västsverige måste ha medfinansiering,
eftersom programmet finansierar max 40 procent av projektbudgeten. Det är möjligt att ha både
offentlig och privat medfinansiering.

Ansökningar är allmänna handlingar
Tänk på att ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det
innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Utifrån ansökan kommer
Tillväxtverket skapa ett underlag för prioritering för Västsveriges Strukturfondspartnerskap (se
nedan) och det prioriteringsunderlaget kommer ligga öppet på en offentlig hemsida inför
prioriteringen.

Förutsättningar för stöd framgår i Tillväxtverkets beslut om
stöd och i andra styrande dokument
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Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet betalas ut per automatik. En
förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna i föreskrifterna,
beslutet om stöd och vad som i övrigt följer av innehållet i den digitala handboken här på
eu.tillvaxtverket.se.
Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och Tillväxtverket kan
återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.
Har du frågor? Läs om de grundläggande förutsättningarna och om vilka krav som ställs på er
ansökan eller hör av dig till kontoret i Göteborg.

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan
Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets
förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar under avsnitten Planera, Ansöka,
Genomföra och Avsluta i handboken här på eu.tillvaxtverket.se
Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och
utifrån så kallade urvalskriterier.
Urvalskriterierna finns beskrivna i avsnittet Planera, under sidorna Grundläggande
förutsättningar.
Ni som sökande kommer att kontaktas av handläggare på Tillväxtverket under den tiden er
ansökan handläggs.

Projektet prioriteras av partnerskapet och Tillväxtverket fattar
beslut
Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av
Västsveriges Strukturfondspartnerskap vid deras möte den 3 juni 2016. Tillväxtverket ger
besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av
ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. De finns
beskrivna i programdokumentet.
När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt
prioriteringarna.

Kontakta Tillväxtverkets handläggare
Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Västsverige.
Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Västsverige

Mer information
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Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är ett
program inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Programmet styrs av följande dokument:





Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
Svenska regeringens förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och
sysselsättning, TVFS 2015:1

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en handbok för stöd i arbetet med
projektet.
Handboken omfattar innehållet för avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta som ni
hittar på startsidan. Handboken kompletteras kontinuerligt.
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Bilaga 1
Beslut om överlämnande av projekt för yttrande om
prioritering till Strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Beslut
Beslutfattare: Helena Starfelt

Övriga som varit med vid den slutliga handläggningen: Thanos Pinakas, Linnea Hagblom
Programområde: Västsverige
Ansökningsomgång: 2016:1

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

20200943

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB
Chalmers Tekniska
Högskola AB

Nordic Taste and Flavour Centre

20200952

3DPrintPlus
Totalt medel insatsområde 1:

Sökt EU‐
stöd (SEK)
1 661 547

Föredragande/
Handläggare
Thanos Pinakas

3 843 481

Thanos Pinakas

5 505 028

Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
ÄrendeID

Projektägare

Projektnamn

20200937

SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB
Lysekils kommun
Industriellt
Utvecklingscentrum i
Halland AB
Göteborgs
Universitet
Brew House
Göteborg
Region Halland

Behovsbaserad kompetensutveckling för
livsmedelsbranschen ‐ Förstudie
Maritim utveckling i Bohuslän
Marknadslyftet

20200945
20200947

20200951
20200958
20201053

Utmaningsbaserad Kunskapsdriven
Innovation
Brewhouse Creative Growth and Cultural
Diversity
FoU‐checkar Halland
Totalt medel insatsområde 2:
Totalt sökt medel:

Sökt EU‐
stöd (SEK)
200 000

Föredragande/
Handläggare
Thanos Pinakas

3 691 753
4 400 000

Linnea Hagblom
Linnea Hagblom

2 771 368

Thanos Pinakas

2 400 000

Thanos Pinakas

3 956 738
17 419 859

Linnea Hagblom

22 924 887
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Bilaga 2
Projekt som fått avslag eller återtagits

Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation
ÄrendeID
20200956

Projektägare

Projektnamn

Sotenäs kommun

MARena ‐ från forskning till företag
Totalt medel insatsområde 1:

Totalt sökt medel:

Sökt EU‐stöd
(SEK)
11 340 355
11 340 355

11 340 355

Lista på avslag och återtag
Svenska ESF-rådet

Ansökningsomgång 2016:1
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PO 1 Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända
Diarienummer Stödsökande

Projektnamn

2016/00229
2016/00247
2016/00249

Kunskapsregion Skaraborg
Professioncentrum i Angered
Salmon

Mariestads kommun
Göteborgs universitet
Folkhögskoleförvaltningen VGR

ESF-stöd

4 820 674
1 816 134
15 000 000

Total finansiering

6 451 462
2 423 891
20 000 226

ESF-stöd Medf.

74,72
74,93
75,00

25,28
25,07
25

PO 2 Insatser för nyanlända
Diarienummer Stödsökande

Projektnamn

2016/00230
2016/00231
2016/00235
2016/00243
2016/00248

Skaraborgs Valideringscentrum
Framstegsresan Tidaholm
Seniormentorer
Framtidsentreprenörerna Fbd
Sverigekompassen

Skövde kommun
Tidaholms kommun
Samhällspoolen ekonomisk förening
Fyrbodals kommunalförbund
SV Sjuhärad

ESF-stöd

12 265 925
11 118 458
1 000 000
3 804 393
9 019 910

Total finansiering

26 096 533
23 668 458
1 530 000
8 119 227
19 210 302

ESF-stöd Medf.

47,00
46,98
65,36
46,86
46,95

53
53,02
34,64
53,14
53,05
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Europeiska socialfonden
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar
kompetensutveckling

Utlysning för Västsverige – Kompetensförsörjning
inom mottagarorganisationer för nyanlända
Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1:1 Stärka
kompetensen hos sysselsatta och de långt från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och
enskilda arbetsplatsers behov.
Svenska ESF-rådet utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.
I aktuell utlysning efterfrågar Svenska ESF-rådet ett (1) sammanhållet regionalt projekt med inriktning
på de organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Projektet ska stärka ställningen på
arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män och bidra till en förbättrad arbetssituation för
medarbetare verksamma i mottagarprocessen. Önskvärd effekt är att åstadkomma en effektivare och
hållbar process för alla parter.
Målgrupp som omfattas: Medarbetare verksamma inom de organisationer som arbetar med
mottagande av nyanlända. Med nyanlända avses här flyktingar, asylsökande och de som fått
uppehållstillstånd.
I utlysningen ställs krav på att målgruppen nyanlända inom programområde 2 ska inkluderas.
Samverkan med det civila samhället är önskvärt.
Utlysningen pågår mellan 16 februari 2016 och 31 mars 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projektet kan starta tidigast 1 september 2016 och senast 1 november 2016.
Maximal projekttid är tre år.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

2016-02-15
2016/00079

Bakgrund
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Insatser inom Socialfonden genomförs inom ramen för det
operativa programmet och så kallade prioriteringsaxlar vilka benämns programområden. För
Sverige omfattar detta programområde 1 kompetensförsörjning, programområde 2 ökade
övergångar till arbete samt programområde 3 satsningar på ungdomar inom ramen för EU:s
sysselsättningsinitiativ för unga (endast regionerna Sydsverige, Norra Mellansverige och
Mellersta Norrland). Det svenska operativa programmet för Socialfonden genomförs i åtta
regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala planen för
Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län och
Hallands län.
Regionens utmaningar/nationella utmaningar
Enligt Migrationsverket har Sverige aldrig förr tagit emot så många asylsökande under ett år som
under 2015, då 163 000 personer sökte asyl. Detta uppges vara nästan dubbelt så många som
under 1992, då krigen på Balkan pågick. Vid årsskiftet var 181 890 personer inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem, varav 101 100 i verkets asylboenden. Bland de
asylsökande är 60 000 barn, både ensamkommande och med vårdnadshavare, och av dessa är
närmare 46 000 i skolåldern. Nästan 35 000 asylsökande beviljades permanenta
uppehållstillstånd i Sverige under 2015, vilket motsvarar ungefär lika många som året innan. Det
stora flertalet av asylsansökningarna som lämnades in under 2015 har dock ännu inte hunnit
avgöras uppger Migrationsverket.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver att antalet personer som söker asyl
i Sverige minskar, men att läget är fortfarande ansträngt inom en rad verksamheter. Samhällets
förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt utmanad och många ensamkommande
barn riskerar att inte få det stöd de behöver. Skola, förskola och svenska för invandrare (SFI) är
under hårt tryck. Fördelningen av asylsökande ser olika ut runt om i landet och kommunerna står
olika rustade att möta de nya eleverna. Situationen är särskilt ansträngd på de mindre orterna där
det är svårt att rekrytera lärare. Att följa skollagen och erbjuda fullgod utbildning åt alla
asylsökande och nyanlända barn och ungdomar försvåras i hög grad av att det saknas tillgång till
behöriga lärare och övrig personal.
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Läget för hälso- och sjukvården är likaså ansträngt, framför allt hos primärvården där
arbetsbelastningen är hög. Mindre orter med många asylboenden har det extra svårt. Även
psykiatrin påverkas eftersom många flyktingar bär på traumatiska erfarenheter. Flera landsting
rapporterar även att det råder brist på tolkar. Bristen på långsiktiga boenden gör att asylsökande
tvingas bo kvar på evakueringsboenden. Det leder bland annat till personalbrist i ordinarie
verksamhet i vissa kommuner.
På grund av det stora antalet flyktingar och asylsökande i Sverige fungerar inte mottagarsystemet
effektivt, vilket Migrationsverkets och MSB:s nulägesbeskrivningar ovan vittnar om.
Mottagarorganisationerna befinner sig i ett ansträngt läge och är i behov av stöd för att kunna
hantera situationen.
Med aktuell utlysning kan socialfondsmedel sökas inom programområde 1, mål 1:1, Stärka
kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står
långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens
behov.
Utlysningen syftar till att möta de utmaningar och omställningar som mottagarorganisationerna
står inför. Medarbetare kan vara i behov av utbildning och relevant kompetens för att kunna
hantera den rådande omställningssituationen. Samtidigt finns ett mottagarsystem i behov av
samordning för en effektivare och hållbar process.
Utlysningen kopplas till de regionala utvecklingsbehoven Möta omställningsbehov på
arbetsmarknaden och En förbättrad integration. För ytterligare information kring de regionala
utvecklingsbehoven hänvisas till sidorna 17 och 21 i den regionala handlingsplanen för
Europeiska Socialfonden i Västsverige.

Förväntade resultat och effekter av projekten
För de utmaningar och behov beskrivna enligt ovan och kopplat till mål 1:1, Stärka kompetensen
hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från
arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov,
efterfrågar Svenska ESF-rådet ett (1) sammanhållet regionalt projekt med inriktning på de
organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända. Med nyanlända avses här flyktingar,
asylsökande och de som fått uppehållstillstånd.
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Projektet ska bidra till en förbättrad arbetssituation för medarbetare verksamma i
mottagarprocessen och där önskvärd effekt är att åstadkomma en effektivare och hållbar process
för alla parter.
Förväntade resultat av projektet inom denna utlysning är:
-

Stärkt ställning på arbetsmarknaden för deltagande kvinnor och män, bl.a. genom ökad
kompetens och större nätverk.

-

En förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation på arbetsplatsen t.ex.genom
synliggörande av kompetensöverföring mellan erfarna och nyanställda medarbetare eller
minskning av arbetsrelaterade besvär.

-

Att mottagarorganisationernas behov av arbetskraft och kompetens har tillgodosetts.
Breddad rekryteringsbas för deltagande arbetsgivare.

Målgrupp som omfattas:
-

Huvudsaklig målgrupp är medarbetare verksamma inom mottagarorganisationer

-

Målgruppen nyanlända inom programområde 2

-

Ideellt engagerade och anställda inom civilsamhällets organisationer

Det är ett krav att målgruppen nyanlända inom programområde 2 inkluderas. Såväl medarbetare
som nyanlända kvinnor och män kan gynnas av detta. För medarbetare och
mottagarorganisationer innebär det ett lärande och en resursförstärkning samtidigt som den
nyanlände individen får möjlighet att ta del av det svenska samhället, arbetslivserfarenhet,
referenser samt tillgång till såväl arbetsrelevanta nätverk som sociala nätverk.
Målgruppen nyanlända inom programområde 2 avser de som omfattas av Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag. Personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit
någon kommunplacering, samt nyanlända som lämnat etableringsuppdraget kan också ingå i
målgruppen. Åldersgrupper som omfattas är 15 – 64 år.
Samverkan med det civila samhället är önskvärt.
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Exempel på insatser inom ramen för utlysningen:
-

Kompetensutvecklingsinsatser

-

Metodutveckling

-

Synliggörande av kompetens

-

Utveckling av arbetets organisering

-

Attitydpåverkande insatser

-

Handledning

För målgruppen nyanlända inom programområde 2 kan individerna exempelvis få ta del av
kompetensutvecklingsinsatser och/eller att deras kompetens tas till vara genom att erbjuda
praktikplats. Deras erfarenheter och kunskaper kan stödja de verksamma inom mottagarorganisationer genom att bidra med en fördjupad förståelse för nyanländas situation och behov.
Exempelvis kan nyanlända kvinnor och män fungera som mentorer åt de medarbetare som verkar
inom mottagarorganisationer.
Fokus på resultat
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och
behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter och där de
horisontella principerna aktivt är integrerade i projektets alla delar. På detta sätt ska projektets
förutsättningar att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens mål och effekter synliggöras.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

-

Projektfaser

-

Utvärdering

-

Socialfondens nationella urvalskriterier

-

Regionala principer för urval

-

Förutsättningar för projektgenomförandet
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Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
Varför har vi valt ett resultatbaserat arbetssätt?
Under förra programperioden, 2007-2013, antogs i viss mån att projektmålen per automatik bidrog
till Socialfondens programmål, men kopplingen mellan projektens och socialfondsprogrammets
mål var inte alltid tydlig. En av utmaningarna under den här programperioden, 2014-2020, är
därför att säkra att projektmålen styr mot programmets mål. Svenska ESF-rådet har, som
förvaltande myndighet, ett övergripande ansvar för Socialfondens samlade resultat, och det
påverkar myndighetens styrning av programmet och kraven på projekten.
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i
samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Mall
förändringsteorin
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
Hänvisning till stöddokument: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att
arbeta resultatbaserat
Horisontella principer

Hållbar utveckling genom horisontella principer
De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet och
jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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arbetsgivare och främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i
syfte att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet i enlighet med analysen och att jämställdhetsperspektivet finns med i utvärderingen av projektet. Målet är att projekten främjar
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om kvinnors och mäns olika
förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analyser och vid genomförande av
projekten.
För att få godkänt på projektansökans jämställdhetsanalys ställer myndigheten följande krav i
enlighet med Standarden för jämställdhetsintegrering:
Analys
1. En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras
med utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde
och målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Vi rekommenderar metoden 4R som stöd i genomförandet
av analysen.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp
sina jämställdhetsmål.
Aktiviteter/Genomförande
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan
identifierade jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys,
mål, aktiviteter, resultat och effekter.
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Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar
tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för
tillgänglighet och på så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli
delaktiga i projektets insatser.
Lika möjligheter och icke-diskriminering
I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som har samband med
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det finns också krav på
att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter
och möjligheter vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det
innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.
Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att
diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i
sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och genomförande av
projekten.
Hållbar utveckling (Ekologiskt)
Frivilligt att arbeta med i projekten.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support
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Projektfaser

Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas

-

Genomförandefas

-

Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt nio månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter

-

Konkret plan för arbete med horisontella principer

-

Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp

-

Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.

-

Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter

Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen genomförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
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Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följs upp och utvärderas. Nedan ges
en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån. När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter
rapporteras om personnummer, deltagarens startdatum, organisation som anvisat deltagaren
(gäller deltagare inom programområde 2) och därefter ska projektet månatligen rapportera antal
timmar som deltagaren deltagit i projektets verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har
kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen. Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet
kopplat till utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva
följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

-

Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna.

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören. I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i
utlysningen får bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten
ska i så fall använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.
Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna är
följande:
-

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat.
Ansökan ska även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i
sin problemformulering.

-

Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras.

-

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.
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-

Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

-

Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.

-

Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.

-

Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

-

Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Regionala principer för urval
De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 ska tillsammans med mål, definierade kvantitativa
och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller utveckla metoder och arbetssätt,
bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel. Syftet med de regionala principerna är att möjliggöra
insatser som leder till ett förverkligande av målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland
2020 respektive Region Hallands tillväxtstrategi. Vidare ska principerna säkerställa att insatser
som görs inom ramen för den regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande,
uppföljning och implementering av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas. De regionala
principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin
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-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och
möjligheter för alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed
motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig
mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder
till desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen
och de som inte uppfyller målen i EU2020-strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper. Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att
åstadkomma genomslag för arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i
den regionala handlingsplanen. Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för
framkomna resultat främjas av en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar
partnerskap och redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som
efterfrågas och vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i
styrgrupp eller andra konstellationer med mandat att ta beslut är avgörande för projektets
potentiella strukturella påverkan. Att involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande
position i styrgruppsarbetet är nödvändigt.
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Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap

Förutsättningar för projektgenomförande
Utlysningens period
Utlysningen öppnar 16 februari 2016 och stänger 31 mars 2016. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 september 2016 och senast den 1 november 2016. Maximal
projekttid är tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
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Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här kan bekräftelsebrevet laddas ner.
Projekten ska bedrivas i
Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Huvudsaklig målgrupp
Medarbetare verksamma inom de organisationer som arbetar med mottagande av nyanlända.
Med nyanlända avses här flyktingar, asylsökande och de som fått uppehållstillstånd.
I utlysningen ställs krav på att målgruppen nyanlända inom programområde 2 ska inkluderas.
Budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Budgetera så realistiskt som möjligt. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 75 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 25 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt andra bidrag i annat än pengar från offentlig och privat
medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredningen av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
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Transnationellt samarbete: Frivilligt
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin
inköpspolicy.
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Utlysning för Västsverige – Insatser för nyanlända
Insatser för nyanlända
Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde 2, Ökade övergångar till arbete, mål 2:3 De som
står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare
arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Västsverige (Hallands län
och Västra Götalands län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent.
Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt som skall förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade
till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås
genom tillämpning eller utveckling av metoder som underlättar de nyanländas etablering på
arbetsmarknaden samt genom förbättrad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer.
Målgrupp:
 Nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
 Personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon
kommunplacering
 Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget
Åldersgrupper som omfattas är 15 – 64 år.
Utlysningen pågår mellan 16 februari 2016 och 31 mars 2016. Utlysningen stänger klockan 16.00 sista
ansökningsdagen. Projekten kan starta tidigast 1 september 2016 och senast 1 november 2016.
Maximal projekttid är tre år.
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Bakgrund
Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa
2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen
ska användas till att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till
Europa 2020-strategins uppfyllande. Insatser inom Socialfonden genomförs inom ramen för det
operativa programmet och så kallade prioriteringsaxlar vilka benämns programområden. För
Sverige omfattar detta programområde 1 kompetensförsörjning, programområde 2 ökade
övergångar till arbete samt programområde 3 satsningar på ungdomar inom ramen för EU:s
sysselsättningsinitiativ för unga (endast regionerna Sydsverige, Norra Mellansverige och
Mellersta Norrland). Det svenska operativa programmet för Socialfonden genomförs i åtta
regioner, var och en av dessa har egna regionala handlingsplaner. Den regionala planen för
Västsverige baseras på de regionala utvecklingsstrategierna för Västra Götalands län och
Hallands län.
Regionens utmaningar/nationella utmaningar
Enligt Migrationsverket har Sverige aldrig förr tagit emot så många asylsökande under ett år som
under 2015, då 163 000 personer sökte asyl. Detta uppges vara nästan dubbelt så många som
under 1992, då krigen på Balkan pågick. Vid årsskiftet var 181 890 personer inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem, varav 101 100 i verkets asylboenden. Nästan 35 000
asylsökande beviljades permanenta uppehållstillstånd i Sverige under 2015, vilket motsvarar
ungefär lika många som året innan. Det stora flertalet av asylsansökningarna som lämnades in
under 2015 har dock ännu inte hunnit avgöras uppger Migrationsverket.
Vid beslut om uppehållstillstånd kan individen komma att omfattas av Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag. Arbetsförmedlingen är den myndighet som har ett samordnande ansvar för
nyanländas etableringsinsatser och ska vara ledande och pådrivande i arbetet. De ansvarar för
etableringssamtalen, upprättande av etableringsplan och för bosättning av personer som har rätt
till etableringsplan.
Kommunerna har även ett ansvar för mottagandet av nyanlända. Här ingår bostadsförsörjning och
kommunerna ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. SFI-undervisning,
samhällsorientering och annan vuxenutbildning är kommunernas ansvar samt skola, förskola,
barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Försörjning för dem som inte har rätt till
etableringsplan ingår också i kommunernas ansvar.
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Antalet deltagare som ingår i etableringsuppdraget har ökat kontinuerligt över tid uppger
Arbetsförmedlingen. I slutet av november 2015 var 53 082 personer inskrivna i
etableringsuppdraget. Av dem var 30 745 män och 22 337 kvinnor. Det finns stora skillnader på
vilka insatser kvinnor och män får under sina två år i etableringsuppdraget. Kvinnor och de som
har kort utbildning får i mindre utsträckning insatser. Var i Sverige man bor spelar även roll, enligt
Arbetsförmedlingen. Statistik över vad personerna som haft en etableringsplan gör 90 dagar efter
att de lämnade etableringsuppdraget visar att den stora andelen deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program.
I Västsverige, likt övriga riket, har utrikes födda kvinnor och män en lägre sysselsättningsgrad än
inrikes födda. För utrikes födda är det vanligare att yrkesnivån inte matchar personens
utbildningsnivå. Arbetsmarknadsetablering är en stor och viktig del av de utvecklingsbehov som
finns gällande integration. Integration är dock mer än enbart arbetsmarknadsetablering. För att få
till stånd ett framgångsrikt integrationsarbete behöver det även komma till stånd insatser som
främjar social integration. I Västsverige finns ett stort behov av insatser för att bryta den sociala
isolering många nyanlända upplever.
Med aktuell utlysning kan socialfondsmedel sökas inom programområde 2, Ökade övergångar till
arbete, mål 2:3 De som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning
eller närmare arbetsmarknaden.
Utlysningen kopplas till de regionala utvecklingsbehoven En mer inkluderande arbetsmarknad och
En förbättrad integration. För ytterligare information kring de regionala utvecklingsbehoven
hänvisas till sidorna 19 och 21 i den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden i
Västsverige.

Förväntade resultat och effekter av projekten
För de utmaningar och behov beskrivna enligt ovan och kopplat till mål 2:3 De som står särskilt
långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden,
efterfrågar Svenska ESF-rådet projekt som ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser
riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget.
Detta ska uppnås genom tillämpning eller utveckling av metoder som underlättar de nyanländas
etablering på arbetsmarknaden och bidra till effekten ökad delaktighet i det svenska samhället.
Projekten ska samverka med relevanta aktörer. Involvering av näringslivet och civila samhället är
önskvärt.
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Förväntade resultat av projekten inom denna utlysning är:
-

Projekten ska leda till att nyanlända kvinnor och män etablerar sig på arbetsmarknaden
och/eller påbörjar studier.

-

Projekten ska leda till varaktig samverkan mellan relevanta främjandeaktörer för att möta
nyanlända kvinnor och mäns behov.

-

Projekten ska leda till att könsstereotypa utbildnings- och yrkesval utsätts för
förändringstryck.

-

Projekten ska bidra till att synliggöra strukturer som diskriminerar genom normkritiskt
förhållningssätt och utmana rådande strukturer.

Målgrupp som omfattas:
-

Nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

-

Personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon
kommunplacering.

-

Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget.

Åldersgrupper som omfattas är 15 – 64 år.
Projekt inom denna utlysning bör i första hand fokusera på:
-

Tillämpning av metod för att nyanlända ska påbörja sin etablering på arbetsmarknaden,
eller påbörja studier.

-

Samverkan där flera aktörer arbetar i tillsammans för att förbättra insatser riktade
gentemot målgruppen.

Metodutveckling kan även ingå i projekten, men ska inte vara den primära uppgiften.
Exempel på insatser inom ramen för utlysningen:
-

Kompletterande former för SFI (svenska för invandrare)

-

Praktikplatser och praktikhandledning

-

Attitydpåverkan och insatser för handledning
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-

Arbetsrelevanta nätverk och sociala nätverk

-

Validering/kartläggning av utbildning och yrkeskunskaper

-

Insatser för ökat arbetskraftsutbud inom regionens bristyrken och nya yrken

Svenska ESF-rådet ser gärna att målgruppen görs delaktig i planering och genomförande av
projektet, exempelvis genom att ingå i en referensgrupp.
Insatser inom projekten kan med fördel även omfatta personer verksamma inom den privata,
offentliga och den ideella sektorn, vilka inom sina respektive verksamheter kan bidra till att stärka
nyanländas etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning. Det kan till exempel handla om
medverkan i metodutveckling eller deltagande i kompetensutveckling som rör en viss metodik
inom ramen för ett projekt. Utbildning för sysselsatta i till exempel handledning och anpassning av
arbetets innehåll och organisering kan ha stor betydelse för arbetsgivares möjligheter att erbjuda
arbete eller praktik.
Svenska ESF-rådet ser även gärna att kompetensen hos nyanlända kvinnor och män tas tillvara,
exempelvis genom praktik eller genom att bidra med erfarenhet och kunskap åt medarbetare
verksamma inom mottagarorganisationer, som en form av mentorskap. Det skulle både skapa
värde för individen, att få möjlighet att ta del av det svenska samhället, generera
arbetslivserfarenhet och referenser samt tillgång till arbetsrelevanta och sociala nätverk, och
värde för mottagarorganisationerna i form av lärande och resursförstärkning.
Fokus på resultat
Projektet ska ha resultatfokus med ett tydligt beskrivet samband mellan problem- och behovsanalys kopplat till målgruppen, resurser, aktiviteter, resultat och effekter och där de horisontella
principerna aktivt är integrerade i projektets alla delar. På detta sätt ska projektets förutsättningar
att nå förväntade resultat som bidrar till utlysningens mål och effekter synliggöras.
I följande avsnitt behandlas:
-

Resultatbaserat arbetssätt, RBM

-

Horisontella principer

-

Projektfaser

-

Utvärdering

-

Socialfondens nationella urvalskriterier

-

Regionala principer för urval

-

Förutsättningar för projektgenomförandet
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Resultatbaserat arbetssätt
Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat
En viktig del i att driva projekt är att säkra resultaten och de intentioner som fanns vid projektets
start. Därför har nya krav under nuvarande programperiod, 2014-2020, ställts på att Svenska
ESF-rådet skapar förutsättningar för projekt att nå förväntade resultat. Projekten ska också kunna
redovisa vilka resultat som nås. Utifrån det har myndigheten beslutat att införa ett resultatbaserat
arbetssätt (RBM, Result Based Management).
Varför har vi valt ett resultatbaserat arbetssätt?
Under förra programperioden, 2007-2013, antogs i viss mån att projektmålen per automatik bidrog
till Socialfondens programmål, men kopplingen mellan projektens och socialfondsprogrammets
mål var inte alltid tydlig. En av utmaningarna under den här programperioden, 2014-2020, är
därför att säkra att projektmålen styr mot programmets mål. Svenska ESF-rådet har, som
förvaltande myndighet, ett övergripande ansvar för Socialfondens samlade resultat, och det
påverkar myndighetens styrning av programmet och kraven på projekten.
Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Därför rekommenderar vi alla i
samband med ansökan att ta fram en förändringsteori som biläggs ansökan. Mall
förändringsteorin
Vad innebär det att arbeta resultatbaserat?
Att arbeta resultatbaserat innebär, förutom att definiera vilka förändringar man vill uppnå med
insatserna (projekten), att kontinuerligt under projektets gång följa upp och utvärdera insatser för
att lära av dem. Förenklat kan man säga att resultatbaserat arbetssätt är att alltid agera och fatta
beslut utifrån tillgänglig information för att skapa bättre möjligheter att nå önskade resultat.
Hänvisning till stöddokument: Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att
arbeta resultatbaserat

Horisontella principer
Hållbar utveckling genom horisontella principer
De horisontella principerna om lika möjligheter och icke-diskriminering, tillgänglighet och
jämställdhet har en dubbel funktion. Dels ska de bidra till en breddad syn på kompetens hos
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arbetsgivare och främjandeaktörer, dels fungerar de som krav på genomförandet av projekten i
syfte att säkerställa att vissa grupper inte exkluderas.
Jämställdhet
Socialfondsprojekt ska främja jämställdhet med utgångspunkt i programmets mål, målgrupper och
prioriteringar. Detta görs genom att projektet har jämställdhetskompetens internt eller genom
externt stöd, en jämställdhetsanalys ingår i projektets problem- och behovsbeskrivning, aktiviteter
i projektet beaktar jämställdhetsperspektivet i enlighet med analysen och att jämställdhetsperspektivet finns med i utvärderingen av projektet. Målet är att projekten främjar
jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom att kunskap om kvinnors och mäns olika
förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden används i analyser och vid genomförande av
projekten.
För att få godkänt på projektansökans jämställdhetsanalys ställer myndigheten följande krav i
enlighet med Standarden för jämställdhetsintegrering:
Analys
1. En jämställdhetsanalys av projektets fokusområde ska ingå i problembeskrivningen där
könsmönster finns beskrivna med kvantitativa och kvalitativa data. Analysen ska göras
med utgångspunkt i de jämställdhetsmål som fastställs utifrån projektets problemområde
och målgrupp. Genom att arbeta utifrån sin kontext ska projekten bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen. Vi rekommenderar metoden 4R som stöd i genomförandet
av analysen.
Mål och indikatorer
2. Projektet ska ange egna jämställdhetsmål som visar hur projektet bidrar till jämställdhet
inom projektets fokusområde.
3. Projektet ska ange förväntade resultat och specificera indikatorer för att kunna följa upp
sina jämställdhetsmål.
Aktiviteter/Genomförande
4. Aktiviteter i genomförandet ska finnas angivna i syfte att lösa de i projektansökan
identifierade jämställdhetsproblemen. Det ska finnas en logisk koppling mellan analys,
mål, aktiviteter, resultat och effekter.
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Jämställdhetskompetens
5. Projektet måste ha tillgång till en jämställdhetskompetens, antingen internt eller externt.
Saknas kompetens internt ska Svenska ESF-rådets stödstruktur användas.
Hänvisning till stöddokument: Standard för jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgänglighet ska tillämpas som horisontell princip och inriktas på att bidra till förutsättningar för
en mer inkluderande arbetsmarknad som kan öppna möjligheter för fler personer med
funktionsnedsättning att få arbete på lika villkor. Målet är att projekten främjar tillgänglighetsperspektivet i sin verksamhet genom att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på
så sätt möjliggör för kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar att bli delaktiga i projektets
insatser.
Lika möjligheter och icke-diskriminering
I svensk lagstiftning finns skydd mot diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Det finns också krav på att
arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter
och möjligheter vad gäller kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det
innebär att det i projekten ska finnas en god kunskap om förekomst av och mekanismer bakom
diskriminering och att denna kunskap används i utformning och genomförande av projekten.
Verksamheterna bör tillämpa rutiner och metoder som främjar lika möjligheter och säkerställer att
diskriminering inte förekommer. Målet är att projekten främjar icke-diskrimineringsperspektivet i
sin verksamhet genom att kunskap om diskriminering används i utformning och genomförande av
projekten.
Hållbar utveckling (Ekologiskt)
Frivilligt att arbeta med i projekten.
Hänvisning till stöd: ESI Support är finansierade av Europeiska socialfonden och ger stöd i de
horisontella principerna till projektsökande. Mer information om ESI-support
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Projektfaser
Projektgenomförandet delas in i tre olika delar:
-

Analys- och planeringsfas
Genomförandefas
Avslutsfas

Endast en ansökan görs för samtliga tre faser. Det ska tydligt framgå i ansökan hur lång tid
projektet bedömer att de behöver för respektive fas. Analys- och planeringsfasen är obligatorisk
och kan vara i maximalt nio månader.
Analys- och planeringsfas
För att projektet ska kunna övergå från analys- och planeringsfas till genomförandefas ska
följande punkter vara uppfyllda:
-

Utarbetade mål, indikatorer, förväntade resultat och effekter

-

Konkret plan för arbete med horisontella principer

-

Upprättande av projektorganisationens struktur samt bildande av styrgrupp

-

Konkret beskrivning av projektets arbete med strategisk påverkan av aktörer och deras
ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen.

-

Uppdaterad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna tydligt kopplas till projektets
förväntade resultat och effekter

Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till Svenska ESF-rådet i form av
en rapport där redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om inte projektets rapport godkänns
kan projektet komma att avbrytas.
Genomförandefas
Under genomförandefasen genomförs projektets huvudsakliga verksamhet, i syfte att uppnå de
resultat och effekter projekten eftersträvar. Ett strategiskt implementeringsarbete ska bedrivas
som en integrerad del av projektverksamheten.
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Avslutsfas
Under projektens avslutsfas ska projektet avslutas på ett strukturerat sätt. Följande insatser kan
genomföras i avslutsfasen.
-

Uppföljning av resultat och effekter.

-

Uppföljningar på individnivå av de deltagare som lämnat projektet.

-

Färdigställande av slutrapport.

-

Färdigställande av utvärderarens rapport.

-

Ekonomisk slutredovisning av projektet.

Utvärdering
Alla insatser som finansieras av medel från Socialfonden ska följs upp och utvärderas. Nedan ges
en kortfattad information om det övergripande syftet med uppföljning och utvärdering i
Socialfonden, samt information kring vad som behöver framgå av en projektansökan i
utlysningen.
Uppföljning av indikatorer
Uppföljningen av indikatorer syftar till att vara ett underlag för styrning av och information om
satsningarna i Socialfonden, både på program- och projektnivå. Uppföljningen syftar också till att
skapa underlag för utvärderingen av program och projekt. För uppföljning gäller att projekten ska
följas upp med Socialfondens indikatorer. För projekten innebär det ett ansvar för att rapportera in
uppgifter om deltagarna till Statistiska centralbyrån. När deltagarna börjar i projekten ska uppgifter
rapporteras om personnummer, deltagarens startdatum, organisation som anvisat deltagaren
(gäller deltagare inom programområde 2) och därefter ska projektet månatligen rapportera antal
timmar som deltagaren deltagit i projektets verksamhet. I ansökan ska det framgå att projektet har
kapacitet att hantera rapporteringen.
Projektutvärdering
Projektutvärderingen syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling
och till projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas
utvecklingsbehov. Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till Svenska ESF-rådet och dess
uppdragsgivare om hur projekten bidrar till utlysningarnas syften genom att påvisa resultat och
effekter.
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Eftersom projekten i socialfondsprogrammet kan ha många olika mål, målgrupper och
projektupplägg kommer även utvärderingen skilja sig mellan projekt. Oavsett typ av projekt gäller
dock att utvärderingen ska bidra till kunskap och nytta på flera olika nivåer. Det är både
utvärderarens och projektledningens ansvar att säkerställa att relevanta intressenter får nytta av
utvärderingen. Utvärderingen ska kunna studera processer, resultat och effekter från projektet
kopplat till utlysningen. Hur detta ska ske ska framgå av ansökan. Projektet ska även beskriva
följande:
-

Resurser avsatta för uppföljning och utvärdering samt återföring av resultat.

-

Hur utvärderingen och dess resultat ska användas och hur den bidrar till
genomförandet av projektet samt att stärka utvecklingsarbetet i de deltagande
organisationerna.

Projektutvärderingen ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Syftet med
ramavtal är att kvalitetssäkra upphandlingen och förenkla för stödsökande samt att leverantörerna
av utvärdering håller god kvalité. Den stödsökande som redan har ett avtal med likvärdig
utvärdering kan efter särskild överenskommelse med Svenska ESF-rådet använda sig av den
leverantören. I händelse av att Svenska ESF-rådets ramavtal inte finns på plats då projekten i
utlysningen får bifall gäller att projekten får upphandla utvärdering utanför ramavtalet. Projekten
ska i så fall använda de kvalitetskrav och förutsättningar som Svenska ESF-rådet anger.
Klusterutvärdering
Utlysningen kan komma att utvärderas samlat med hjälp av en klusterutvärdering.
Klusterutvärderingar är en utvärderingsinsats som har fokus på att utvärdera gemensamma
frågeställningar kopplade till en utlysning eller ett tema. Detta sker i samverkan med de
projektutvärderare som är kopplade till projekten i utlysningen. För projektens del innebär en
klusterutvärdering att tid måste avsättas för projektutvärderaren för att medverka vid några
nätverksmöten och arbete med att specificera gemensamma utvärderingsfrågor. Det kan handla
om 3-5 arbetsdagar per år.
Utifrån de förväntade resultat och effekterna från utlysningen kan följande frågeställningar vara
aktuella för en klusterutvärdering:
-

Bidrar utlysningen till att underlätta för nyanlända kvinnor och män att etablerar sig på
arbetsmarknaden och/eller påbörjar studier?

-

Bidrar utlysningen till att öka samverkan mellan relevanta främjandeaktörer i syfte att
möta nyanlända kvinnor och mäns behov?
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-

Bidrar utlysningen till att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval för nyanlända
kvinnor och män?

-

Bidrar utlysningen till att synliggöra strukturer som diskriminerar genom normkritiskt
förhållningssätt och utmanade av rådande strukturer.

Om det blir aktuellt med en klusterutvärdering av utlysningen kommer maximalt 1 miljon utöver
utlyst belopp att användas för utvärderingen. Svenska ESF-rådet kommer att ansvara för
klusterutvärderingen och den kommer att avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal.

Socialfondens nationella urvalskriterier
Inom Socialfonden finns ett antal urvalskriterier. Dessa ska bidra till att de projekt som har bäst
förutsättningar att uppfylla det nationella socialfondsprogrammets mål väljs ut. Kriterierna är
följande:
-

Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat.
Ansökan ska även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i
sin problemformulering.

-

Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på
arbetsmarknaden eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras.

-

Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.

-

Projektet ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande principer för lika
möjligheter. För jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.

-

Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

-

Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för
resultat.

-

Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan och då särskilt samverkan
med Arbetsförmedlingen ska prioriteras.

-

Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

-

Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

12

2016-02-15
2016/00078

Regionala principer för urval
De regionala principerna för urval liksom den regionala handlingsplanen för Socialfonden i
Västsverige 2014-2020 styr den prioritering som strukturfondspartnerskapet gör av godkända
ansökningar.
Du som stödsökande uppmanas ta del av såväl nedanstående regionala principer för urval,
liksom av hela den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige 2014-2020.
Dokument: Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014 – 2020 i Västsverige
De regionala principerna för urval av insatser relaterat till den västsvenska regionala
handlingsplanen för Socialfonden 2014-2020 ska tillsammans med mål, definierade kvantitativa
och kvalitativa resultat, samt ansatsen att tillämpa, pröva eller utveckla metoder och arbetssätt,
bidra till att insatserna förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken.
De regionala principerna för urval ska bidra till att de ansökningar som har bäst förutsättningar att
bidra till programmålen beviljas medel.
Syftet med de regionala principerna är att möjliggöra insatser som leder till ett förverkligande av
målen i EU2020-strategin såväl som Västra Götaland 2020 respektive Region Hallands
tillväxtstrategi. Vidare ska principerna säkerställa att insatser som görs inom ramen för den
regionala handlingsplanen har hög kvalitet sett till genomförande, uppföljning och implementering
av de metoder som tillämpas, utvecklas eller prövas. De regionala principerna är:
-

Motverka inomregionala skillnader kopplat till målen i Europa 2020-strategin

-

Främja transnationalitet

-

Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser

-

Aktivt ägarskap

Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU2020-målen
Det finns stora inomregionala skillnader i Västsverige kopplat till målen i EU2020 – strategin. De
inomregionala skillnaderna återfinns mellan stad och land, men också inom kommuner, städer
och stadsdelar. För att säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika förutsättningar och
möjligheter för alla behöver dessa olikheter jämnas ut. Projekt som beviljas medel ska därmed
motverka de inomregionala skillnader som finns kopplade till EU2020-målen genom att rikta sig
Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling
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mot geografiska områden i behov av insatser eller genom spridning av erfarenheter och metoder
till desamma. Även gemensamma satsningar mellan geografiska områden som uppfyller målen
och de som inte uppfyller målen i EU2020- strategin kvalificerar sig också för den regionala
urvalsprincipen.
Främja transnationalitet
Transnationella insatser är ett viktigt verktyg för inhämtning och spridning av nya idéer. Genom
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande skapas mervärden som inte kan skapas eller uppnås
på annat sätt. Främjandet av transnationella inslag inom projekt är ett led i uppfyllandet av
EU2020-strategin och ger även Västsverige möjlighet att knyta kontakter och bygga ny kunskap
för att få regionen att utvecklas.
Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser
Satsningar ska vara väl förankrade hos nationella (om tillämpligt) och regionala aktörer och
insatser sker i samverkan med dem. Utgångspunkten är att Socialfonden åstadkommer en större
strukturpåverkan när arbetet syftar till att utveckla respektive aktörs arbete gentemot
Socialfondens målgrupper. Förankring av idéer och metoder, samt strategisk planering för att
åstadkomma genomslag för arbetet är viktiga element i strävandena att säkerställa ett mervärde i
den regionala handlingsplanen. Möjligheterna att få till stånd förändring och skapa genomslag för
framkomna resultat främjas av en strategisk ansats där aktörerna inom ett projekt bildar
partnerskap och redan i det förberedande stadiet av projektet fokuserar på vilken kunskap som
efterfrågas och vilka kontakter som behövs för ett effektivt genomförande. Representation i
styrgrupp eller andra konstellationer med mandat att ta beslut är avgörande för projektets
potentiella strukturella påverkan. Att involvera representanter i lednings – eller beslutsfattande
position i styrgruppsarbetet är nödvändigt.
Projekt som beviljas medel ska med fördel inkludera flera aktörer, transnationellt eller nationellt
med ansvar inom området och möjlighet och mandat att åstadkomma strukturell förändring som
ger effekt över tid och inte bara under projektets genomförande.
Aktivt ägarskap
Insatser inom ramen för den regionala handlingsplanen ska kunna påvisa organisatorisk kapacitet
hos projektägaren samt engagemang och förankring internt på ledningsnivå för att klara av det
åtagande som insatsen förutsätter. Projektägarens erfarenhet och kompetens är också viktiga
parametrar. För att uppnå önskade strukturförändringar genom insatser inom Socialfonden krävs
ett aktivt ägarskap kring de processer, aktiviteter och resultat som projektet skapar i syfte att
säkerställa att lärdomar och erfarenheter används och sprids.
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Inför Strukturfondspartnerskapets prioritering av valbara projekt
Vid prioritering av valbara projekt utgår Strukturfondspartnerskapet från ett antal
prioriteringsgrunder med tillhörande poängsättning. Ta del av Strukturfondspartnerskapet i
Västsveriges riktlinjer för prioritering av valbara projekt i Europeiska socialfonden.
Svenska ESF-rådet vill göra sökanden uppmärksamma på att alla handlingar kommer att bli
offentliga och tillgängliga på Strukturfondspartnerskapets hemsida inför prioriteringsmötet.
Till hemsidan för Västsveriges strukturfondspartnerskap
Förutsättningar för projektgenomförande

Utlysningens period
Utlysningen öppnar 16 februari 2016 och stänger 31 mars 2016. Tänk på att utlysningen stänger
klockan 16.00 den sista ansökningsdagen. Efter denna tidpunkt kan inga kompletteringar göras,
såvida inte Svenska ESF-rådet begär detta.
Projektperiod
Projekten kan påbörjas tidigast 1 september 2016 och senast 1 november 2016. Maximal
projekttid är tre år. Svenska ESF-rådet kan dock pröva frågan om förändrad projekttid, efter
ansökan från projektet eller på eget initiativ.
Underskrivet bekräftelsebrev av behörig att företräda sökande skickas till Svenska ESF-rådet,
Box 112 80, 404 26 Göteborg.
Här kan bekräftelsebrevet laddas ner.
Projekten ska bedrivas i
Västsverige, det vill säga Västra Götalands län och Hallands län.
Huvudsaklig målgrupp


Nyanlända som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag



Personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte erhållit någon
kommunplacering
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Nyanlända som lämnat etableringsuppdraget

Åldersgrupper som omfattas är 15 – 64 år.
Budget
Ansökan samt budget görs i Projektrummet på www.esf.se. De schabloner och enhetskostnader
som Svenska ESF-rådet publicerar är tvingande.
En budget ska göras för hela projekttiden, den är inte årsvis utan omfattar hela projekttiden.
Budgetera så realistiskt som möjligt. Tänk noga igenom kostnaderna och koppla dem till
aktiviteterna i projektet och försök att säkerställa så att alla kostnader som behövs för att driva
projektet finns med i budgeten.
Sökande uppmanas att ta del av Handledning i projektekonomi och projektbudgetmallen.
Informationen hittar du här.
Medfinansiering
I denna utlysning kan stödet från Socialfonden täcka 47 % av projektets totala stödberättigade
kostnader och projektets medfinansiering ska uppgå till 53 %. Medfinansieringen kan bestå av
kontanta medel, deltagarersättning, samt andra bidrag i annat än pengar från offentlig och privat
medfinansiär.
I projektansökan ska anges hur medfinansieringen kommer att säkerställas och vad den kommer
att bestå av. I samband med beredningen av ansökan kommer Svenska ESF-rådet att säkerställa
och bedöma angiven medfinansiering. Det är därför viktigt att ansökan innehåller aktuella och
kompletta kontaktuppgifter till angivna medfinansiärer.
Transnationellt samarbete: Frivilligt
Projekt i denna utlysning kan arbeta transnationellt, det vill säga ha gränsöverskridande aktiviteter
tillsammans med aktörer från andra länder, då primärt andra EU-länder. En målsättning med
transnationellt samarbete är att överföra kunnande och god praxis mellan projekt, regioner och
medlemsstater. Ett projektgenomförande som rymmer transnationellt samarbete och
kunskapsutbyte mellan aktörer i olika EU-länder förväntas ge ömsesidig nytta och mervärde.
När det gäller integration av nyanlända så är Tyskland det land som jämte Sverige haft ett stort
mottagande och även där har socialfondsmedel använts för att utveckla nya och bättre metoder
för integration. Kontakter till dessa projekt finns på Svenska ESF-rådet i Västsverige.
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Insatser inom Europeiska regionalfonden, ERUF
Projekt i denna utlysning kan innehålla aktiviteter som faller inom ramen för Europeiska regionala
utvecklingsfonden. För mer information om regionalfonden, se www.tillvaxtverket.se
Statsstöd
Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.
Möjligheterna att lämna ekonomiskt stöd till näringslivet regleras och bedöms enligt gällande
fördrag och förordningar. En redogörelse för sådant statligt stöd inklusive stöd av mindre
betydelse som företag som deltar i insatsen mottagit de senaste tre åren ska bifogas ansökan om
stöd.
Kostnadseffektivitet och lagen om offentlig upphandling (LOU)
Samtliga stödsökande ska vid köp av varor och tjänster verka för att kostnadseffektivitet uppnås.
Stödsökande som är upphandlande enheter enligt LOU ska även tillämpa denna lag inom
projektverksamheten. Stödsökande i den ideella och privata sektorn är normalt inte berörda av
LOU. Här krävs istället att man kan visa att man har agerat på i övrigt affärsmässiga villkor, vilket i
normalfallet innebär att köp av varor och tjänster ska utsättas för konkurrens och att principerna
om likvärdighet, icke diskriminering, öppenhet, ömsesidigt godkännande samt proportionalitet
beaktas så att kostnadseffektivitet uppnås. En preliminär upphandlingsplan och eventuella
samverkansavtal ska bifogas ansökan om stöd. Offentliga aktörer ska även bifoga sin inköps
policy.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

17

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:1

Bilaga ϵ
1(1)

Prioriteringsmöte 3 juni 2016

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

Dnr /
TVV

Stödsökande/Projektnamn

Sökt belopp
SEK

1

20200952 Chalmers Tekniska Högskola AB/
3DPrintPlus, Samverkansstruktur
för regionalt näringsliv inom additiv
tillverkning

3 843 481

2

20200943 SP - Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB/ Nordic
Taste and Flavour Centre

1 661 547

Summa

5 505 028

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Projektet 3DPrintPlus, Samverkansstruktur för regionalt näringsliv inom additiv tillverkning har
bedömts som godkänt av Tillväxtverket (8 poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020,
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Projektet uppfyller
prioriteringsgrunderna väl (68%).
Prioriteras.
Projektet Nordic Taste and Flavour Centre har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (13
poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020. Nordic Taste and Flavour Centre uppfyller prioriteringsgrunderna väl (64%).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1. Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: 3DPrintPlus, Samverkansstruktur för regionalt näringsliv inom additiv
tillverkning
Sökande organisation: Chalmers Tekniska Högskola AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

4 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (7)

Näringslivets medverkan

2 (7)

Förnyelse och innovation

7 (12)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

7 (8)

Allmän bedömning

3 (4)

version 1.0 160222

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
3DPrintPlus
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 (13)

Tillväxtverket

Chalmers Tekniska Högskola AB
Västsverige
20200952
2016:1
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
2016‐09‐01 – 2019‐12‐31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
3 843 481
5 765 222
0
9 608 703
Thanos Pinakas

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Ansökan avser komplettera det tidigare finansierade regionalfondsprojektet ”3DPrint”. Fokus
flyttas i det nya projektet, från de fysiska utrustningsinvesteringarna, till att stärka
samverkansstrukturen kring en nationell arena i Västsverige för 3D‐printing i metall.
Målgruppen för projektet är regionens tillverkande industri. Projektet omfattar bland annat
uppsökande verksamhet för att engagera företag att delta i ett antal demonstratorprojekt,
utvärdering av projektförslag, klustring av företag, själva genomförande av dessa delprojekt i
samverkan med identifierade företag samt informationsspridning av resultat från delprojekten.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Material och hållbar produktion”. Projektet är väl förankrat i regionen, detta är
en satsning av strategisk karaktär med stöd i forsknings‐ och näringslivsorganisationer.
När det gäller näringslivets medverkan, är projektet upplagt på så sätt att projekten ska
involvera flera små och medelstora företag och inte endast ett fåtal stora företag.
Integrationsaspekten beaktas i ansökan genom en specifik aktivitet som vänder sig till
nyanlända med teknikintresse. 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
X

2

3

X
X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 8
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Projekt‐PM
Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
Högskolan Väst

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
En av mänsklighetens största utmaningar är att minska miljöpåverkan och resursförbrukningen.
Industrin i VG‐regionen är miljöbelastande men genom additiv tillverkning (3D‐printing) kan
såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas. Första steget har redan tagits i
byggandet av en nationell arena i Västsverige för 3D‐printing i metall med det pågående
projektet 3DPrint med Högskolan Väst (HV) som projektägare och ERUF och VG‐regionen som
finansiärer. Det föreslagna projektet är andra steget i byggandet av den nationella arenan. Målet
med projektet är att bygga en funktionell samverkansstruktur med en internationell dimension
samt att genomföra två samverkansprojekt inom 3D‐printing. 3D‐printing går från enkla
plastskrivare för hemmabruk till mycket avancerade maskiner för tillverkning av komplexa flyg‐
och fordonskomponenter, stationära gasturbiner och individanpassade medicinska implantat.
3D‐printing kan styra exakt hur material byggs, vilket ger en oöverträffad produktionsflexibilitet
och optimalt resursutnyttjande. Tekniken ger även möjligheter att skapa nya typer av produkter
som inte kan produceras med dagens teknik. Sverige är internationellt ledande inom
metallpulver och pulvermetallurgi och har en stark position inom utveckling och tillverkning av
avancerade komponenter och verktyg för fordons‐ och flygindustrin. Det finns alla
förutsättningar för Sverige att bli en global aktör inom 3D‐printing. Detta är grunden till att
Chalmers, HV och Swerea gemensamt har initierat en nationell arena för 3D‐printing i metall.
Koppling till tidigare beviljat projekt 3DPrint
3DPrintPlus är del 2 i byggandet av en nationell arena för 3D‐print i metall. Del 1, projektet
3DPrint består av installation av 3D‐printer och tillhörande pilotprojekt. 3DPrintPlus‐projektet
möjliggör ett bredare och utökat teknikinnehåll än 3DPrint‐projektet, där av tillägget ”Plus” i
projektnamnet. Ingen överlappning sker mellan projekten. Samverkansstrukturen som
utvecklas i 3DPrintPlus bygger på att Chalmers och Högskolan Väst kompletterar 3DPrint genom
att Chalmers fokuserar på 3D‐printing genom så kallad ”selective laser melting” (SLM) med egen
utrustning som finansieras av egna medel och att Högskolan Väst fokuserar på ”electron beam
melting” (EBM), som är den teknik som även ingår i 3DPrint projektet och där utrustningen
finansieras av 3DPrint‐projektet. 3DPrint kommer inte att ta ut någon hyra för utrustningen som
används i 3DPrintPlus. Demonstratorprojekten som genomförs kommer att vara mot olika
företagsgrupperingar för att skapa en så stor spridning av tekniken som möjligt. Projekten
kommer inte överlappa 3DPrint utan väljs så att största möjliga teknikbredd och spridning
erhålls. Projekten Prosam, MapLab och 3DPrint kommer tillsammans skapa ett värdefullt
industriellt nätverk som möjliggör att resultat från 3DPrintPlus kan nyttiggöras inte bara i
regionens företag utan även nationellt. Både Chalmers och Högskolan Väst ska vidare svara för
beredning och har i sina laboratorier bearbetningsutrustning som kan användas för
efterbearbetning. Vidare har man tillsammans diverse karakteriseringsutrustning som kan
utnyttjas för planerade aktiviteter. Ingen hyra kommer att tas ut vid utnyttjande av dessa
resurser.
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3D‐printing i metall är ett mycket värdefullt komplement till de laboratorier inom svetsning,
termisk sprutning och materialteknik som byggts upp vid PTC. Verksamheten vid Chalmers är
världsledande inom pulverteknik som utgör en grund för 3D‐printing i metall. Samverkan med
Swerea gör att HV och Chalmers kan koppla sin forskning med aktiviteter på högre
teknikmognadsnivåer (TRL‐nivå) och därmed öka nyttiggörandet. Byggandet av en nationell
arena i 3DPrint är väl förankrat inom Chalmers, HV, PTC, Swerea/IVF, inom industrin och fått
positivt gensvar från Vinnova, tre nuvarande strategiska innovationsprogram samt ett 30‐tal
organisationer.

Omvärld och samverkan
3D‐printing som tillverkningsteknik har uppmärksammas av EU för att hantera utmaningar som
miljöpåverkan och resursförbrukning. Inom Horisont 2020 lyfts 3D‐printing specifikt fram för
att stödja och främja forskning och innovation. Det har inom Horisont 2020 utvecklats en plan,
"Framtidens Fabriker 2020" (EFFRA den 27 november 2012). Denna plan belyser 3D‐printing
som en avancerad nyckeltillverkningsprocess där ett brett applikationsutbud kan realiseras,
inklusive dess potential för att stödja en hållbar miljö för tillverkning.
3D‐printing har inom ett antal strategiska forskningsagendor (Storbritannien, Tyskland, USA,
Japan, EU) identifierats som en prioriterad teknik för högvärdesprodukter och avancerad
tillverkning. I Europa har ett antal regionala forskningsprojekt inom 3D‐printing initierats. Inom
Horisont 2020 har det redan finansierat projekt som omfattar forskning baserad på 3D‐printing,
exempelvis IMPALA.
I USA har Additive Manufacturing Innovation Institute (NAMII) bildats i syfte att införa 3D‐
printing inom industrin för att stärka tillverkningsekonomin i USA. 3D‐printing förväntas få en
stark industriellt tillväxt under de närmaste åren. Värdet uppskattades 2011 till 17 miljarder
USD. Under 2015 förväntas försäljningen av produkter och tjänster inom 3D‐printing uppgå till
37 miljarder USD globalt sett. Nationellt har flera Vinnovafinansierade innovationsprogram (SIO
Lighter, SIO Metalliska material och SIO Produktion) identifierat 3D‐printing som ett
nyckelområde. En nationell omvärldsanalys har genomförts av Chalmers i samverkan med
Högskolan Väst och Swerea för att starta en nationell arena inom 3D‐printing i metall. Syftet
med arenan är att koordinera forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den
svenska verkstads‐ och metallindustrins globala konkurrenskraft. Arenan skall erbjuda "open
innovation" i en högklassig test‐ och demomiljö. Den skall erbjuda SMF en mötesplats med
universitet, institut, och andra företag för att identifiera och tillvarata de möjligheter som finns
inom 3D‐printing i metall. Forskning inom 3D‐printing finns även vid Mittuniversitetet, Uppsala
universitet, KTH, Örebro och Umeå universitet. Detta projekt kompletterar väl aktiviteterna vid
dessa lärosäten. En styrgrupp är under tillsättning för den nationella arenan, som ansvarar för
att resultat och erfarenheter från de olika projekten utbyts.
Genom VGRs MoRE‐program har medel beviljats för att stärka samverkan mellan Högskolan
Väst och Politecnico Di Bari, Italien. Därigenom kommer europeisk samverkan och mobilitet att
öka inom ett för industrin viktigt område. MapLabs, 3DPrints och 3DPrintPlus resurser kommer
att möjliggöra högteknologisk forskning också i detta samarbete.
Projektet Prosam startade 2014 med syfte att utveckla forskningssamarbete mellan Chalmers
och Högskolan Väst inom produktionsteknik, där båda 3DPrintprojekteten utgör mycket
värdefullt komplement till Prosam. I både Prosam, MapLab, 3DPrint skapas ett värdefullt
industriellt nätverk som möjliggör att forskningsresultat från 3DPrintPlus kan nyttiggöras inte
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bara i regionens företag utan även nationellt. Högskolan Väst ansöker för närvarande om att
bilda en KK‐miljö från KK‐stiftelsen, där målet är att långsiktigt skapa en forskningsmiljö i
världsklass inom produktionsteknik. I denna plan har 3D‐printing identifierats som ett
strategiskt område.
Produktionstekniskt centrum (PTC) vid Innovatum i Trollhättan, driver idag flera
utvecklingsprojekt. Samverkan och informationsutbyte sker kontinuerligt mellan dessa projekt
och dess partners. Information om att projektet finansieras av ERUF kommer att kommuniceras
via hemsidor, via märkning med logotyp, via träffar med det regionala näringslivet samt på
nationella och internationella möten, konferenser och via publikationer. Under första kvartalet
2016 förväntas en rymdinkubator att etableras vid Innovatum som ett led i en nationell satsning,
där Trollhättan är en av tre parter. Inkubatorn kommer att vara en ESA‐BIC (ESA business
incubator center).

Koppling till det regionala näringslivet
PTC är en öppen arena där akademi, institut och företag inom främst Fyrbodalsområdet,
samarbetar med forskning och teknisk utveckling. Fyrbodals största högteknologiska företag är
GKN Aerospace som använder PTC som en integrerad del i sin utveckling. Projektet är en viktig
del i en vision där Västra Götalandsregionen är en högteknologisk region med ett kraftfullt
kluster av avancerade företag. Det långsiktiga målet med detta projekt är en nationell arena
inom 3D‐printing i metall för att lyfta teknikhöjden och leveransförmågan bland regionens små
och medelstora företag och göra dem kapabla att leverera till den internationella flyg‐ och
rymdindustrin. Detta kluster består av en antal kompetenta leverantörer av högteknologiska
produkter med ny funktionalitet, prestanda och i nya material. Flexibla samarbeten mellan
företag inom klustret och en innovationsmognad har skapat en kapacitet att leverera innovativa
produkter. Inom klustret deltar man aktivt i produktutveckling av större system i samverkan
med kundföretag och forskningsutförare. Det högteknologiska klustret består dels av SMF‐
företag som utvecklat ny kapacitet och dels av nystartade spinn‐off företag men också av spin‐
out företag från existerande verksamheter som får en bredare marknad som fristående
tillverkare.
Företag som visat intresse deltar i samverkansprojekt. Varje projekt centreras kring en
demonstrator (icke‐kommersiell) där syftet är att visa möjligheter/begränsningar med 3D‐
printing. Demonstratorprojekt som integrerar flera företag kring en eller flera demonstratorer
kommer att prioriteras.
Demonstratorprojekten planeras, initieras, genomföras och följs upp genom de olika stegen:
1. Uppsökande verksamhet för att engagera regionens företag att delta i projekt
2. Utvärdera projektförslag, genomföra klustring av företag samt budgetering
3. Genomföra projekt i samverkan med identifierade företag
4. Resultatrapportering inklusive workshops för informationsspridning av resultat från
projektet till övriga företag
5. Uppföljning och utvärdering
Chalmers driver ett antal samverkansprojekt på nationell bas inom området där ledande företag
som Höganäs, Siemens, GKN, mfl. deltar. Chalmers har, liksom HV, breda internationella nätverk,
t.ex. deltar Chalmers i SIO Lighters strategiska forskning om modellering där samverkan med
USA utvecklas.
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EU:s strategi för Östersjöregionen
Högskolan Väst och dess forskargrupp vid Produktionstekniskt centrum har sedan 2011 i
samband med projektet PTC Innovation aktivt arbetat för att koppla forskningsmiljön, SMF‐
nätverk och kluster till motsvarande nätverk i Östersjöregionen. I och med det här
samverkansprojektet blir även Chalmers en aktiv del av nätverket och kan erbjuda SMF inom
flaggskeppet BRS Stars tillgång till de avancerade laboratorier som finns vid på Chalmers och på
så sätt komplettera PTC.
PTC är en "associate organisation" i flaggskeppsprojektet "BSR Stars" och också en del av BSR
Manufacturing Belt som utvecklar forsknings‐ och innovationsstrategier för smart specialisering.
PTC har i och med satsningen på en nationell arena i 3DPrint i metall blivit allt mer betydelsefull
i globalt ledande nätverk av forsknings‐ och innovationsmiljöer inom produktionsteknik. Med
det här samverkansprojektet stärker Chalmers sin egen men även PTCs position i nätverken.

Mål och resultat
Mål
Additiv tillverkning (3D‐printing) i metall är en snabbt växande teknik som identifierats som en
viktig möjliggörare för industriell utveckling inom framtida digitaliserad tillverkning. Chalmers
och HV har inlett en samverkan inom detta område, inkluderat Swerea IVF och är drivande i
utvecklingen av en nationell arena. Chalmers planerar också att bilda ett nationellt
kompetenscentrum tillsammans med HV och Linköpings universitet för långsiktig
näringslivssamverkan inom området. Genom dessa initiativ finns det förutsättningar för
regionen att ha en ledande roll inom utvecklingen av näringsliv och samhälle i framkanten av
teknikutvecklingen inom 3D‐printing i metall. Detta projekt syftar till att säkerställa en sådan
position för regionen inom området.
Målet är att inom tre år ha en funktionell och fungerande samverkanstruktur där regionens
företag kan driva gemensamma projekt inom 3D‐printing i metall tillsammans med experter
från Chalmers, Högskolan Väst, Swerea IVF samt internationella aktörer.
Detta ska realiseras genom att Chalmers och Högskolan Väst tillsammans med institut (t.ex.
Swerea IVF):
i) har koordinerat sin infrastruktur inom 3D‐printing med gemensamma ingångar,
ii) kan erbjuda ett samlat kompetensnätverk för regionens företag,
iii) har ökat kunskapen inom regionen om 3D‐printing, vilket förväntas bidra till generellt ökat
teknikintresse.
Genom aktiviteter i form av demonstratorprojekt som initierats och genomförts med företag i
regionen ska Chalmers och Högskolan Väst gemensamt också ha verifierat
samverkansstrukturen. Målet är att ha visat hur företag kan utveckla sin kompetensbas och
konkurrensförmåga genom:
i) ny teknik
ii) samverkan med experter vid högskolor och institut
iii) kontakter med internationella experter.
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Målgrupper
Målgruppen för projektet är i huvudsak regionens tillverkande industri. Samverkansstrukturen
som byggs upp inom ramen för projektet kommer att utgöra en nationell resurs för fortbildning,
utveckling samt innovationer, inom 3D printing i metall. Västsverige kännetecknas av ett antal
starka globala aktörer inom tillverkningsindustrin. Aktörerna kan indelas i tre kategorier:
maskintillverkare, komponentleverantörer och slutprodukttillverkare. Kännetecknande för både
maskintillverkarna och komponentleverantörerna är att de har ett produktflöde både till
regionens slutprodukttillverkare och till övriga världen. För att regionens tillverkningsindustri
ska vidmakthålla sin position är nya produktionsmetoder och utvecklingskoncept nödvändiga.
Styrkan i regionens komponenttillverkning är primärt inom produktsegmenten bilkomponenter,
flygmotorkomponenter och precisionsdetaljer. Samtliga dessa segment ingår i projektets
målgrupp. I detta inbegrips varuproducerande företag som genom automation har
produktionsteknisk utrustning och i denna förädlar material. För denna målgrupp byggs en
kunskapsinriktad samverkansstruktur. Denna innefattar en koordinerad infrastruktur och ett
samlat kompetensnätverk, som båda också ingår i en nationell resurs för fortbildning och
utveckling samt innovationer inom hållbar produktion. En sekundär målgrupp är
tjänsteproducerande företag, institut samt de deltagande högskolorna Chalmers och Högskolan
Väst. De tjänsteproducerande företagen förväntas kunna utveckla sina erbjudanden inom
produktutveckling, design, kvalitetskontroll och beredning inom additiv tillverkning. Detta
bidrar till framtida möjligheter även internationellt.
För institut som Swerea IVF stärks den internationella kopplingen och förmågan till samverkan
och utveckling med aktörer regionalt och nationellt. Hos deltagande högskolor utvecklas
kompetens som innebär att additiv tillverkning kan tillföras med hög kvalitet och kapacitet inom
grund och fortbildning. Detta säkrar en långsiktig kompetensförsörjning till regionens företag.
Genom att vara en nationell resurs inom området säkrar vi även en uthållig verksamhet vid
Högskolan Väst och Chalmers som drivande krafter i regionen. En aktivitet i att sprida kunskap
om 3D‐printing till nyanlända görs även som ett led i att visa på möjligheter inom ett
expanderande teknikområde.
Exempel på identifierade målgrupper för informationsspridning är,
‐ Projektets industriella partners
‐ Andra grupper på Chalmers, HV och Swerea
‐ Andra industriella partners (regionalt/nationellt)
‐ Akademi inom industriell produktion
‐ Studenter
‐ Lärare, elever på lägre stadier
‐ Nyanlända akademiker
‐ Allmänheten
‐ Finansiärer

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet kommer att skapa en ökad kompetens, bättre marginaler och ny marknad för
tillverkande företag i regionen. Projektet kommer därmed att öka livskraften och snabba upp
tillväxten hos dessa företag. Samverkansstrukturen för 3D‐printing i metall utgår från en
gemensam Chalmers, HV och Swerea strategi med samverkan på olika nivåer, där respektive
part har tydliggjort sin roll kopplat både till industriella och akademiska nätverk och till TRL‐
nivå.
Genom samverkansstrukturen mellan Högskolan Väst och Chalmers stärks regionens roll i det
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nationella innovationssystemet i Sverige när det gäller 3D‐printing. Resurser vid Chalmers och
Högskolan Väst/PTC samordnas och respektive roll stärks. Samverkansmodeller mellan företag
och högskola utvecklas. Chalmers och Högskolan Väst kommer att samverka med både företag
och institut (tex Swerea IVF) och regionen kommer att ha en särställning inom området 3D‐
printing.
Projektet utgör också en grund för ett planerat nationellt kompetenscentrum inom 3D printing
(Vinnovafinansierat).
Exempel på övriga förväntade resultat är:
‐ 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 produkter med 3D‐printing,
‐ nya arbetstillfällen,
‐ ökade externt finansierade FoU‐resurser.
Projektet har en anknytning till de horisontella kriterierna främst genom att 3D‐printing i metall
minskar miljöpåverkan och resursförbrukningen. Kunskaper om 3D‐printing i metall ger bättre
möjligheter att tillverka produkter som använder material på ett resurssnålt sätt. Arbetet inom
projektet vilar på utgångspunkten om jämställdhet samt lika möjligheter och icke‐
diskriminering.

Förväntade effekter på lång sikt
Två stora utmaningar är att dels möta den ökade konkurrensen från Asien och dels de ökade
miljökraven. Hushållningen med naturresurser är en del av dessa två stora utmaningar. Västra
Götalandsregionens tillverkningsindustri har stor tyngd på transportindustrin, ett område som
är centralt vad beträffar miljöpåverkan. Genom additiv tillverkning (3D‐printing) kan såväl
resursutnyttjandet som miljöpåverkan drastiskt minskas. Detta ger klara konkurrensfördelar ur
alla aspekter.
Prototyper inom försvars‐, flyg‐, fordonsindustrin och sjukvård visar att 3D‐printade produkter
kan vara vida överlägsna och billigare jämfört med produkter tillverkade med traditionell
teknik. Regionens företag förväntas kunna möta ökad konkurrens och minska sin miljöpåverkan.
Övriga förväntade effekter på lång sikt:
‐ Stärkt profilering inom 3D printing nationellt och internationellt.
‐ Tillsammans med partners tillhandahålla en komplett utvecklingskedja från tillsatsmaterial‐,
maskin‐, komponent‐tillverkning till slutanvändare.
‐ En djupare förståelse av produktionsprocessen och dess påverkan på produkternas
egenskaper, och dels en effektiv övervakning, simulering och styrning av för ökad
reproducerbarhet.
‐ Nya modeller för hur tekniken skall implementeras och nyttiggöras i näringslivet inklusive
kompetens‐ och verksamhetsutveckling.
‐ Nya produktionsmetoder vilka utgör en naturlig del i företagens produktutveckling.
‐ Spin‐off företag.
‐ En utvecklad strategi för utveckling av en mer kunskapsintensiv svensk industri, genom 3D‐
printing som inkluderar utbildning och vidareutbildning för framtidens behov.
‐ Ett ökat antal SME som deltar i projekt där även internationell miljöer ingår.
‐ Nya metoder och applikationer för 3D‐printing i metall.
‐ Nya arbetstillfällen.
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Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektledare kommer vara placerad hos Chalmers och är ansvarig för projektets genomförande.
Genomförandet av projektet kommer att ske genom koordinering av projektdeltagarnas
samlade resurser inom 3D‐printing i metall. Högskole‐, instituts‐ och företagspersonal kommer
att delta i demonstratorprojektens genomförande. Chalmers, Högskolan Väst och Swerea IVF har
goda erfarenheter av samverkan med företag, för såväl själva projektets tekniska genomförande
som för kunskapsspridning och kompetenshöjning.
Infrastruktur‐, test‐ och demoverksamhet som är under uppbyggnad vid Chalmers, Högskolan
Väst och Swerea IVF kommer att samordnas för att delta i den planerade projektverksamheten.
På samma sätt kommer projektledningen att sträva efter samverkan med andra aktörer att
utnyttja den kompletterande infrastruktur och kompetens som finns nationellt.
Projektet avser utnyttja i huvudsak anställd personal förutom två nyrekryteringar (1st
Chalmers, 1st HV). Rekryteringarna kommer att genomföras under första halvåret 2016 med
planerat startdatum första september 2016. Annonsering enligt högskolornas förordningar
kommer att följas.
Till projektet kommer att knytas en operativ ledningsgrupp bestående av projektledare och
biträdande projektledare. Till hjälp har ledningsgruppen en referensgrupp bestående av
representanter från Swerea IVF och medverkande företag. Den operativa ledningsgruppen
ansvarar för koordination mellan akademi, företag och institut. Regelbundna möten kommer att
hållas inom projektet. Ledningsgruppen kommer att hålla regelbundna avstämningsmöten
varannan vecka eller oftare beroende på behov. Dessa ger underlag för att följa upp och styra
projektet. Formella projektledningsmöten planeras till ett möte per kvartal eller oftare efter
behov.
I projektet ingår stödfunktioner vid Chalmers och Högskolan Väst. I detta ingår administration,
ekonomi‐ och redovisningsfunktion, IT‐support och kommunikationsavdelning jämte bibliotek
för publikationer och resultatspridning. Högskolorna följer Lagen om offentlig upphandling.

Arbetssätt
Inom ramen för den under 2015 uppstartade nationella arenan inom 3D‐printing har en
målgruppsanalys genomförts som visat på ett stort regionalt behov. Regionens företag behöver
utveckla sin kunskap inom området. Projektet kommer i denna fas att etablera en regional
samverkansstruktur och därmed göra den nationella arenan tillgänglig för regionens företag.
Samverkansstrukturen utvecklas och verifieras genom aktiviteter i demonstratorprojekt, där
olika konstellationer av parter deltar inklusive SMF. Demoprojekten bildar basen för
teknikutveckling och kompetensutveckling. I samband med genomförandet förväntas företagen
utveckla såväl befintliga som nya produkter. Inom varje demoprojekt deltar företag genom
direkta arbetsinsatser och genom samverkansgrupper. Ingenjörer, tekniker och lärare utgör
kärnan som arbetar med utveckling och kunskapsöverföring. Varje demoprojekt följs upp av en
projektansvarig med teknisk avrapportering till referensgruppen halvårsvis. Referensgruppen
har ansvar för att projektets inriktning följs och justeras vid behov. Internationell samverkan är
en central del i genomförandet för att stärka regionens företag. Internationella miljöer kommer
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att identifieras utifrån perspektiven nordiskt, europeiskt och globalt ledande inom området.
Nätverken kommer att vara viktiga i projektens genomförande för att verifiera en väl
fungerande nationell och internationell samverkansstruktur.
Chalmers, Högskolan Väst och Swerea IVF har ett väl utbyggt kontaktnät såväl inom akademin
som med industrin. Uppsökande verksamhet bedrivs kontinuerligt och resultat sprid genom
seminarier och kurser ofta i samverkan med andra aktörer såsom Innovatum och IUC Väst. Den
strategi och de aktiviteter som planeras för att föra ut resultat till identifierade målgrupper är
främst genom dessa etablerade kanaler. Resultat från projektet kommer kontinuerligt att läggas
ut såväl på högskolornas hemsidor som på projektets egen hemsida. Periodvisa FoU‐rapporter
kommer att distribueras och presenteras för målgrupperna. Rapporterna utgör grunden för
artiklar i populärvetenskapliga och vetenskapliga tidskrifter. Användning av
informationsteknologi (IT) kommer att göras kostnadseffektiv genom en IT‐baserad samverkan
mellan högskolor, institut och näringsliv.
Projektet kommer att utgöra en viktig del i uppbyggnaden av den nationella arenan för 3D‐
printing i metall. Arenan stärks också genom Chalmers, Högskolan Västs och Linköpings
universitets planerade kompetenscentrum där 18 industriföretag ingår vilket kommer att
tillhandahålla en långsiktig kontinuerlig resurs i att söka fördjupad kunskap om materialens
egenskaper och teknikens möjligheter.
Indikatorerna som angivits i ansökan kommer att följas upp löpande under projektet.
Indikatorerna är på olika sätt viktiga för såväl själva utförandet av projektet som dess resultat.
Genom nyhetsbrev, workshops och speciella presentationsdagar, som koordineras med den
nationella arenan, beräknas minst 30 företag att få olika former av rådgivning knutet till
projektet som helhet liksom till enskilda demoprojekt. Antal nya företag är en indikator som är
svår att styra över då innovativa lösningar kan bli en verksamhet inom befintliga företag likväl
som att skapa underlag för nya företag. Antal nya arbetstillfällen är bedömda utifrån antalet
företag som är med i demoprojekt och förväntade nya produkter.
De horisontella kriterierna bevakas kontinuerligt under projektets gång. Projektets långsiktiga
mål är minskad resursanvändning och minskad miljöpåverkan. För respektive demoprojekt
kommer en resurs‐ och miljöanalys att genomföras. Jämställdhet samt lika möjligheter och
ickediskriminering kommer speciellt att beaktas vid nyrekrytering. Högskolornas riktlinjer för
lika villkor, jämställdhet och arbetsordning mot trakasserier och kränkande särbehandling
kommer att tillämpas. Detta är grunden till en väl fungerande arbetsplats som i sin tur borgar för
ett resultatinriktat projekt.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Projektledning

Leda och styra projektet, ansvara för
rapporteringar och uppföljning etc.
Samverkansstrukturen utvecklas och
verifieras genom aktiviteter i projektform
(demonstratorprojekt).
1. Årlig workshop 2. Utveckla
kompetensnätverk & infrastruktur. 3.
Utveckla gemensamma ingångar till
kompetensnätverk.
1. Identifiera internationellt ledande aktörer
inom området. 2. Etablera internationella
kontakter 3. Bjuda in experter från ledande
universitet och företag för kortare vistelser.
1. Uppsökande verksamhet för att engagera
företag att delta i utvecklingsprojekt.
2. Utvärdera projektförslag, genomföra
klustring av företag samt budgetering.
3. Genomföra demonstratorprojekt.
4. Resultatrapportering.
5. Uppföljning och utvärdering.
Resultatspridning genom seminarier, kurser,
artiklar och konferensbidrag.

Byggande av en
funktionell
samverkansstruktur
 Utveckla en regional
och nationell
samverkansstruktur
 Utveckla en
internationell
samverkansstruktur
 Utveckla
leveransförmågan
för samlat teknikstöd
till företag via
demonstratorprojekt
Extern
kommunikation och
resultatspridning
 Webb, skyltmaterial,
mm
 Industridagar
 Publikationer och
rapporter
 Riktad aktivitet för
nyanlända
Avslutsarbete
 Rapportering
 Sammanställning,
publikt material
 Samverkan och
nätverk
Utvärdering och
lärande
 Intern utvärdering
 Extern lärande
utvärdering

Sida 11 (13)

Tillväxtverket

Kommunikation av projektet enligt
Tillväxtverkets direktiv.
Presentationer genom workshops och
demonstratorer.
Artiklar i tidskrifter och presentationer vid
konferenser.
Öppet hus och informationsdagar för
nyanlända med teknikintresse för framtida
rekrytering inom teknikområdet.
Resultatspridning, arrangerande av
slutseminarium, slutrapportering.
Projektrapportering, utvärdering av resultat.
Presentation av projektresultat,
slutseminarium för industrin, speciellt SMF.
Säkra en kontinuitet av samverkan och
nätverk.
Utvärdering sker kontinuerligt.
Kontinuerlig intern utvärdering genom
projektledningen och referensgrupp
Lärande, utvärdering via extern aktör.

Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31
2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

Kostnad
950 000
8 100 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

350 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

550 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

7 200 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

220 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31
2017‐09‐01 ‐
2019‐08‐31
2017‐09‐01 ‐
2019‐08‐31
2018‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

40 000

2019‐10‐01 ‐
2019‐12‐31
2019‐10‐01 ‐
2019‐12‐31
2019‐10‐01 ‐
2019‐12‐31
2019‐10‐01 ‐
2019‐12‐31
2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31
2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31
2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

200 000

80 000
80 000
20 000

60 000
70 000
70 000
140 000
40 000
100 000
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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 för att introducera för marknaden nya produkter
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

Värde
10
25
12

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 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

2016
436 981
5 000
22 000

2017
1 339 175
215 000
192 000

2018
1 368 185
215 000
192 000

2019
1 101 585
115 000
162 000

Totalt
4 245 926
550 000
568 000

162 222
311 200
937 403
937 403
937 403

405 667
953 706
3 105 548
3 105 548
3 105 548

405 667
974 367
3 155 219
3 155 219
3 155 219

247 444
784 504
2 410 533
2 410 533
2 410 533

1 221 000
3 023 777
9 608 703
9 608 703
9 608 703

2016

2017

2018

2019

Totalt

91 621
95 860
374 961
562 442
562 442

317 801
303 308
1 242 219
1 863 328
1 863 328

322 207
308 837
1 262 087
1 893 131
1 893 131

246 955
235 152
964 214
1 446 321
1 446 321

978 584
943 157
3 843 481
5 765 222
5 765 222

2016
374 961

2017
1 242 220

2018
1 262 088

2019
964 212

Totalt
3 843 481

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Chalmers Tekniska Högskola AB
Högskolan Väst
Västra Götalandsregionen
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

Stöd
Finansiering
EU‐medel

Sammanställning
40.00%
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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40.00%
60.00%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 1. Samverkan inom forskning och innovation
Projekt: Nordic Taste and Flavour Center
Sökande organisation: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
2 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (7)

Näringslivets medverkan

7 (7)

Förnyelse och innovation

7 (12)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (8)

Allmän bedömning

3 (4)
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Underlag för prioritering

Ärendenummer 2

Nordic Taste and Flavour Centre
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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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Västsverige
20200943
2016:1
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
2016‐07‐01 – 2019‐06‐30
Halland, Västra Götaland
Samtliga kommuner i Hallands och Västra
Götalands län
1 661 547
2 492 321
0
4 153 868
Thanos Pinakas
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
2013 lanserades i projektform ett initiativ för att etablera ett smakcentrum i Göteborg. Syftet
har varit att öka kunskapen om smak hos regionala aktörer samt för att öka samverkan mellan
näringsliv och akademi och förbättra kommersialisering av forskningsresultat. Det nu sökta
projektet är en vidareutveckling av denna verksamhet med särskilt fokus på
näringslivsutveckling. Kärnaktiviteterna innefattar seminarier inom smakområdet,
företagsrådgivning, initiering av samverkansprojekt mellan företag.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och avser det regionala
styrkeområdet ”Livsmedel”. Den vidareutvecklingen som föreslås i ansökan, följer en långsiktig
planeringsprocess med nära förankring till näringslivet inom livsmedel. Det som främst
tillkommer i den nya projektkonstellationen, är satsningar som direkt är riktade mot företag,
antingen genom rådgivning eller bildande av samverkansprojekt. De horisontella kriterierna
jämställdhet och icke‐diskriminering integreras väl i ansökan. Ansökan har även en
gränsöverskridande karaktär med tanke på att den täcker hela Västsverige, dvs både Halland
och Västra Götaland. 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: 13

Sida 2 (14)

Tillväxtverket

1

2
X

X
X
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Projekt‐PM

Ärendenummer 2

Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Skäl:
Samverkan mellan företag, offentlig sektor, forskningsinstitut och olika lärosäten måste stärkas
inom området sensorik och arom.
Orsaker:
1. Det finns ingen tydlig mötesplats för de olika målgrupperna.
2. Samverkansprojekt skapas ej.
3. Forskningsresultat når idag inte ut till företagen.
Följder:
1. Företag blir mindre innovativa och lägger mindre resurser på FoU.
2. Låg kompetensnivå inom branschen.
3. Låg konkurrenskraft hos företagen.
Skäl, orsaker och följder baseras på styrgruppens erfarenheter, på förstudien utförd innan
projektstart och på utvärderingen som nyligen gjorts bland medlemmarna.
Enligt Skånes Livsmedelsakademi består Livsmedelsindustrin av ca 60% kvinnor och få av dessa
har ledande positioner. Enbart 2% av de verksamma inom livsmedelsindustrin har en
akademisk utbildning, en låg siffra jämfört med andra industrigrenar. Det finns således mycket
att göra för att förbättra såväl jämställdhet som utbildningsnivå. Många företag tar ett stort
socialt och miljömässigt ansvar men det finns fortfarande mycket att göra. Ett exempel är
matsvinnet som enligt Livsmedelsföretagen idag uppgår till ca 30%, vilket måste reduceras i
hela livsmedelskedjan. Inom livsmedelsindustrin arbetar en stor andel utlandsfödda och frågor
som likabehandling och ickediskriminering är därför viktiga. Livsmedelsindustrin behöver
människor med utländsk bakgrund på alla befattningar för att kunna konkurrera i ett
mångkulturellt samhälle. Mångfalden är viktig för att öka branschens kompetens och kreativitet
och därmed öka konkurrenskraften.
Detta projekt är en vidareutveckling av Nordic Taste and Flavour Centre som pågått under
perioden 130501‐160431. Den verksamhet som pågått har till största del bestått av
kunskapshöjande nätverksaktiviteter i syfte att öka lönsamhet och konkurrenskraft för
regionala livsmedelsföretag. Detta kommer att utökas för att ytterligare öka samverkan mellan
olika aktörer. Verksamheten i framtiden kommer vara mer utåtriktad, behovsstyrd och
kompletteras med bla. företagsbesök, rådgivning och fler samverkansprojekt.
Förra målen:
‐ Etablera ett smakcentrum i Göteborg med internationell nivå.
‐ Öka kunskap om smak hos regionala aktörer, större attraktionskraft, konkurrenskraft, ökad
lönsamhet hos livsmedelsföretagen.
‐ Öka samverkan mellan näringsliv och akademi och förbättra kommersialisering av
forskningsresultat.
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‐ Öka kunskap om mekanismer som styr ätande för att minska matsvinnet inom industri och
storkök.
Flera av de uppsatta målen har uppfyllts i förra projektet. Exempelvis har ett smakcentrum
etablerats och antalet medlemmar ökar varje år. Vid utvärdering har det framkommit att
medlemmarna anser att projektet håller hög kvalitet, att de har stor nytta av nyförvärvad
kunskap samt upplever stora fördelar med möjlighet till nätverkande.
Vision:
Att skapa en naturlig mötesplats för forskning, kunskapsbyggnad och utbildning inom smak på
internationell nivå.
Mission:
Att säkerställa kompetens och kunskapsuppbyggnad inom smakområdet.
Även syftet (vision och mission), har uppnåtts enligt ovan beskrivna utvärdering. En ytterligare
projektperiod skulle betyda att en än starkare arena för kunskapsuppbyggnad inom
smakområdet kan befästas.
Projektet ägs och drivs av SP inom sektionen Sensorik och Arom. Sektionen arbetar med
aromkemi, sensorisk analys samt forskning inom områden som måltidskunskap och sensorik.
Nordic Taste and Flavour Centre är en kanal för att nå ut med ny kunskap och tillgängliggöra den
för näringslivet samt samla aktörer inom smakområdet och skapa en naturlig mötesplats.
Projektet är väl förankrat inom SP. Detta har skett genom presentationer vid personalmöten,
notiser i nyhetsbrev och via olika samarbeten. Då VGR har varit medfinansiärer under den
gångna projektperioden är projektet väl förankrat i regionen. Styrgruppen består av
representanter från näringsliv, offentlig verksamhet, akademi, andra organisationer som t.ex.
LRF vilket ytterligare bidragit till förankring.

Omvärld och samverkan
Under hösten 2015 gjorde Nordic Taste and Flavour en omvärldsanalys för att undersöka om
några snarlika projekt pågår runtom i världen. Analysen visade att det inte finns något projekt
som bedriver precis likartad verksamhet. I Sverige finns dock ett antal regionala initiativ som
bland annat fokuserar på smak och kvalitet, där Smaka på Västsverige och Food Evolution i
Nordvästra Skåne är två exempel.
Sveriges Sensoriska Nätverk, SSN, är en ideell förening som samlar olika aktörer som arbetar
med sensorik. Syftet med SSN är b.la. att tillvarata och utveckla medlemmarnas kunskaper kring
sensorisk analys. Utbyte med SSN är troligt, t.ex. informationsutbyte, engagemang av SSNs
medlemmar inom projektets verksamhet etc.
I Danmark drivs projektet Smag for Livet som fokuserar på smaken utifrån perspektivet hälsa
och välmående för den danska befolkningen. De bedriver framförallt forskning och undervisning
som riktar sig mot barn och unga. Projektet har utvecklat pedagogiskt utbildningsmaterial inom
smakområdet vilket används inom förskolor och skolor. Initiativtagaren till Smag for Livet, Ole G
Mouritsen, är suppleant i styrgruppen för Nordic Taste and Flavour Centre vilket ger goda
möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan projekten. Ett starkt framtida samarbete är troligt.
Framförallt kan lärdom dras av hur de arbetar med kunskapsöverföring och samverkan mellan
forskning och offentlig verksamhet då de lyckats mycket väl kring detta. Deras erfarenheter
kring utveckling av utbildningsmaterial riktat mot i huvudsak barn och unga kan projektet också
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ha nytta av.
Livsmedelsacceleratorn är ett projekt som ägs och drivs av SP. De fungerar som koordinator för
företag, forskare och entreprenörer kring finansieringslösningar, kompetensförsörjning,
innovationsprocesser etc. De bedriver uppsökande verksamhet som syftar till att lotsa aktörerna
till rätt kompetenser. Nordic Taste and Flavour Centre kommer i en allt större utsträckning att
bedriva rådgivande verksamhet i syfte att hjälpa företag att bli mer innovativa och för att nå ut
med ny kunskap inom området. Här kommer Nordic Taste and Flavour Centre att samarbeta
med Livsmedelsacceleratorn genom gemensamma företagsbesök och genom att
Livsmedelsacceleratorn lotsar vidare olika frågor till projektet och vise versa. Projektet planerar
även att samarrangera aktiviteter som är relevanta för bådas respektive målgrupper.
Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götalandregionen som främjar
skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Skolmatsakademins verksamhetsledare, är med i
styrgruppen för Nordic Taste and Flavour Centre. Flera seminarier har samarrangerats med
offentlig verksamhet som målgrupp och då detta varit ett lyckosamt och uppskattat samarbete
kommer det att fortsätta i framtiden.
Den rådgivande verksamheten som ska bedrivas vänder sig främst till SMF i Västra Götalands
och Hallands län. För att nå fler företag och snabbt sprida kännedom om projektet kommer
samarbete med organisationer som Lokalproducerat i Väst och andra lokala initiativ inledas.
Även här kan samarrangemang av olika aktiviteter bli aktuellt.
Projektet följer de regionala strategierna väl och bidrar framförallt till skapandet av en ledande
kunskapsregion. T.ex. stimuleras ökat entreprenörskap, konkurrenskraftiga SMF främjas samt
nationella och internationella samarbeten inom forskning och innovation genereras.
Projektet kommer följa de föreskrifter som finns för hur en stödmottagare ska kommunicera
Europeiska regionala utvecklingsfonden som finansiär. På offentliga event kommer det
informeras om projektet och om dess finansiärer som en stående punkt. Medlemmarna kommer
att informeras om finansiärernas roll för projektet genom nyhetsbrev och vid årsmöten.
En kommunikationsplan som ska ligga till grund för hur kommunikationen ska ske kommer att
utarbetas vid projektets start. Den kommer inkludera checklistor för att säkerställa
kommunikation av Europeiska regionala utvecklingsfonden som finansiär.

Koppling till det regionala näringslivet
Nordic Taste and Flavour Centre är ett initiativ sprunget ur näringslivet. I början av 2012
kontaktades SP Food and Bioscience, dåvarande SIK, av företagen Nordfalks och Santa Maria
som hade en vision om ett Västsvenskt smakcentrum med internationell klass och status. Man
såg ett stort behov av att förbättra samverkan inom hela livsmedelskedjan och att höja
kunskapsnivån inom smakområdet för att genom detta öka attraktionskraften,
konkurrenskraften och lönsamheten hos livsmedelsföretagen. Det saknades nätverk och en
drivande "motor" för att initiera samarbeten inom området. En omfattande research
genomfördes genom möten med representanter från en mängd olika
företag/organisationer/lärosäten. En workshop samt en omfattande enkät genomfördes också
och ligger till grund för verksamheten. En styrgrupp med representanter från näringsliv,
offentlig sektor, akademi och organisationer som LRF sattes samman och projektet startades i
maj 2013.
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I februari 2014 startades en förening med samma namn som projektet, Nordic Taste and Flavour
Centre. I denna förening kan företag och organisationer bli medlemmar och genom detta vara
med och påverka verksamheten inom de satta ramarna. Projektets styrgrupp är densamma som
föreningens styrelse. En tät dialog hålls med medlemmarna och på så sätt förmedlas behov och
önskemål på ett effektivt sätt. I motsatt riktning nås medlemmarna av information och ny
kunskap. Alla medlemsföretag/medlemsorganisationer bidrar ekonomiskt genom att de betalar
en årsavgift för medlemskapet.
Dels vid förstudien som gjordes innan projektets start, se ovan, och dels vid en egen utvärdering
som nyligen gjorts har näringslivet uttryckt stort värde i en naturlig mötesplats som Nordic
Taste and Flavour Centre för olika aktörer inom smakområdet. De betonar vikten av samverkan
och möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och utbyta erfarenheter. Gemensamma projekt kring
områden och frågeställningar som delas av flera företag ses också som mycket positivt och
önskvärt.
Att intresset för projektet är stort inom näringsliv och offentlig sektor vittnar antalet företag och
organisationer som är medlemmar samt deltagandet vid olika aktiviteter. Deras engagemang
visar att de är måna om framdrift och verksamhet. Tanken och förhoppningen hos alla
inblandade är att satsningen ska leva vidare i framtiden och bli en permanent mittpunkt inom
smakområdet.
Styrgruppen/styrelsen består av representanter från olika delar av livsmedelskedjan. Genom
denna spridning kan de olika aktörernas behov synliggöras och en bredare syn skapas.
Aktiviteter kan erbjudas för att skapa möten och samverkan kring gemensamma behov och
frågeställningar.

EU:s strategi för Östersjöregionen
EU:s strategi för Östersjöregionen hanteras inte inom projektet Nordic Taste and Flavour Centre.

Mål och resultat
Mål
Projektets övergripande mål:
Små och medelstora företag inom Västra Götalands och Hallands län har ökat sina investeringar
inom forskning och innovation.
Projektmål
Fler små och medelstora företag inom Västra Götalands och Hallands län ska öka samverkan
med universitet, högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor och fler gemensamma projekt
ska startas.
Delmål 1:
Nordic Taste and Flavour Centre ska fungera som ett nätverk och än tydligare ta plats som
samlingspunkt och erbjuda verksamhet som svarar mot medlemmarnas behov.
Delmål 2:
Synergier mellan företag/organisationer ska identifieras och baserat på det ska aktiviteter som
främjar skapande av nya projekt genomföras.
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Delmål 3:
Öka kunskapsnivån inom området och etablera nya kanaler och lösningar för
kunskapsöverföring.

Målgrupper
Projektets primära målgrupper:
Projektets primära målgrupper är aktörer och intressenter som på olika sätt arbetar med smak,
arom och sensorik. Således är det främst livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, offentliga kök,
handel, regional råvaruproduktion och ‐förädling samt universitet och högskolor som forskar
och utbildar inom området.
Projektmålet syftar till att på olika sätt öka samverkan mellan dessa målgrupper och att fler
gemensamma projekt ska startas. Fokus är små och medelstora företag inom Västra Götalands
och Hallands län vilket också återspeglas i projektets övergripande mål: "Små och medelstora
företag inom Västra Götalands och Hallands län har ökat sina investeringar inom forskning och
innovation". För att nå dessa företag kommer samarbete ske med olika aktörer som främst
vänder sig till denna målgrupp samt bedriva uppsökande verksamhet. Arbetet med små och
medelstora företag kommer bedrivas genom att erbjuda behovsanpassad rådgivning baserat på
dessa besök samt andra insatser för att främja samverkan och nätverkande.
Rent geografiskt tillhör företagen i Västra Götalands och Hallands län projektets primära
målgrupp. Den ökade samverkan ska i ett längre perspektiv leda till att dessa företag blir mer
konkurrenskraftiga och lönsamma. T.ex. hjälper Nordic Taste and Flavour Centre företagen att
hålla sig uppdaterade kring vad som händer både globalt och nationellt inom smakområdet. På
så sätt blir företagen globala, d.v.s. företagen verkar lokalt men tänker globalt.
Projektets sekundära målgrupper:
Större företag ses som en sekundär målgrupp. Fokus ligger inte på dem men de har mycket att
tillföra i form av erfarenheter och nätverkande. De har, precis som mindre företag, också behov
av att samverka och tillgodogöra sig ny kunskap och forskning. Även företag och organisationer
som inte har verksamhet inom det aktuella geografiska området tillhör projektets sekundära
målgrupp. Nordic Taste and Flavour Centres verksamhet vänder sig inte till dem i första hand
men de exkluderas inte utan får delta i olika aktiviteter.
Studenter vid olika lärosäten kan också ses som en sekundär målgrupp. Till exempel kommer
ex‐jobb och praktikplatser förmedlas via Nordic Taste and Flavour Centre, vilket gynnar både
företag/organisationer och studenter.
Även slutkonsumenten kan ses som en sekundär målgrupp. Projektet vänder sig inte direkt till
denna grupp men de påverkas i allra högsta grad. Bättre kunskap om smak och sensorik
tillsammans med ökat fokus på samverkan och innovation leder till att nya välsmakande
livsmedel når marknaden.
Vid olika aktiviteter såsom seminarier, workshops och liknande är företag och organisationer
välkomna att delta vare sig de är medlemmar eller inte. Deltagaravgiften på dessa är dock
reducerade för medlemmar. Ungefär en medlemsträff kommer att hållas per år och den är
enbart för medlemmarna och kostnadsfri. Medlemmarna har förtur till att delta i
samarbetsprojekt men medlemskap är inte ett krav. Tanken är att underlätta samverkan och
öppna upp för så många företag inom målgrupperna som möjligt. Det ska inte vara en
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ekonomisk fråga om man kan delta eller ej. Den rådgivande verksamheten kommer enbart att
erbjudas våra medlemmar och den kommer att vara kostnadsfri upp till ett visst antal timmar,
därefter är den subventionerad upp till ett visst antal timmar.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektets förväntade resultat:
En viktig del i projektet handlar om kunskapsspridning och kompetensutveckling inom
smakområdet. Ett förväntat resultat är därför en kunskapsökning inom branschen.
Nyförvärvade kunskaper ska bidra till ökad innovationsförmåga, effektivare
utvecklingsprocesser och på längre sikt en ökad konkurrenskraft. Fler aktörer som samverkar är
också ett förväntat resultat och för att åstadkomma det kommer Nordic Taste and Flavour
Centre att genomföra olika aktiviteter för att främja detta. Vid företagsbesök t.ex. kommer
synergier att identifieras och olika aktörer sammankopplas kring gemensamma frågeställningar
och problem. Därmed kommer flera samarbetsprojekt att starta och följden av det blir mer
innovativa företag som investerar mer resurser i FoU.
Att lyfta smak och kvalitet som konkurrensfördelar och ökat fokus kring dessa aspekter är något
som Nordic Taste and Flavour Centre förväntas bidra med under projektperioden. I delprojektet
"Sensoriskt språk" utvecklas ett språk för att beskriva produkters sensoriska egenskaper.
Språket ska kunna användas längs hela livsmedelskedjan och ut mot konsument. Nyttan med
detta språk är att kommunikation kring smak, både internt och externt, underlättas och att
processer som produktutveckling och inköp effektiviseras.
Projektets bidrag till det specifika målet:
Nätverksmöten, seminarier, utbildningar etc. som Nordic Taste and Flavour Centre anordnar
bidrar till stärkt samverkan och på längre sikt också till kommersialisering av kunskap och
forskningsresultat. Även den uppsökande rådgivande verksamheten kommer att stärka
samverkan mellan forskning och innovation genom att ämnesexperter och forskare kommer att
stötta och vägleda företag.
Horisontella kriterier:
Projektet kommer aktivt att arbeta med de horisontella kriterierna. När det gäller jämställdhet
finns fokus på att engagera ungefär lika många manliga och kvinnliga föreläsare. Detta skapar en
bra dynamik och mer trovärdighet vilket i allra högsta grad bidrar till projektets uppnådda
resultat. Att styrgruppen består av ungefär lika många kvinnor som män bidrar också till bättre
dynamik och en bredare syn i olika frågor vilket i sin tur underlättar arbetet och bidrar till
resultatet. En av de mest växande målgrupperna i dagens samhälle är invandrare och
asylsökande, som starkt ökar i antal. Detta bör nyttjas och ses som en möjlighet till arbetskraft,
ny potential till försäljning osv. Det kräver dock kännedom om nya behov och önskemål. Genom
fokus på mångfald kommer Nordic Taste and Flavour Centre kunna bidra till anställningar av
produktutvecklare från olika länder, utveckling av produkter med smaker hämtade från olika
delar av världen osv. Att belysa utmaningar och möjligheter kring detta förväntas bidra till
projektets genomförande och uppnådda resultat. Att projektet är inkluderande och öppet
gentemot människor med olika härkomst, religion kön, sexuell läggning osv. kommer vara
tydligt i kommunikationen, likaså arbetet för lika rättigheter och icke‐diskriminering. Genom
projektets arbete främjas situationen för gamla och sjuka då vi betonar vikten av god, hälsosam
och individanpassad kost som smakar bra för dessa målgrupper.

Sida 8 (14)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

Förväntade effekter på lång sikt
En högre kunskapsnivå och möjlighet att utnyttja kunskap och forskningsresultat gynnar hela
livsmedelskedjan. Företagen ökar sin innovations‐ och konkurrenskraft genom ökad
produktkvalitet och genom en effektivare process vilket i slutänden gynnar konsumenten. Barn,
äldre och sjuka gynnas av en högre kunskapsnivå kring smak och sensorik inom de offentliga
köken då de blir erbjudna godare och bättre anpassad mat. Även regional råvaruproduktion och
‐förädling gagnas då efterfrågan på högkvalitativa och välsmakande råvaror förväntas öka.
Samtliga målgrupper gynnas av en ökad samverkan och genom att nya samarbetsprojekt startas,
vars resultat kommer väl till nytta. SP Food and Bioscience kommer att använda/ha nytta av
resultatet genom att fler projekt genereras och nya kontakter med och mellan olika aktörer
knyts och relationer stärks. Projektet blir en viktig kanal genom vilken SP kan kommunicera och
nå ut till näringslivet.
Efter projektets slut kommer SP Food and Bioscience, genom den verksamhet som drivs vidare
inom Nordic Taste and flavour Centre, att ansvara för att resultaten används och kommer till
nytta. Genom det nätverk av medlemmar som projektet byggt upp kan resultat nå ut och spridas
effektivt med syfte att industrin och andra organisationer ska nyttja dessa i sin verksamhet.
Under hela projektets gång kommer de horisontella kriterierna att vara i fokus. Vid projektets
uppstart kommer en plan att etableras som beskriver hur detta arbete ska genomföras och
utvärderas både på kort och lång sikt. Att sätta upp de horisontella kriterierna på dagordningen
på styrgruppsmöten är också ett sätt att integrera dessa i verksamheten.
Genom sin verksamhet bidrar Nordic Taste and Flavour Centre till tillväxt som är smart, hållbar
och ämnad för alla. Detta uppnås genom att fokusera på kunskapsspridning och samverkan i
syfte att stärka innovation och nytänkande, med miljöaspekterna som en central del. Nordic
Taste and Flavour Centre kan på sikt skapa arbetstillfällen genom att initiera olika projekt. Detta
genererar ökade investeringar i forskning och utveckling vilket ökar tillväxten och
konkurrenskraften. Nordic Taste and Flavour Centre ämnar också öka kunskapsnivån inom
smakområdet genom att arrangera seminarier, workshops och utbildningar för olika
målgrupper. Detta sammantaget visar att projektet mycket väl och på flera olika sätt bidrar till
att nå målen i Europa 2020 strategin.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektledning:
En projektledare anställdes i projektet januari 2014, vilket möjliggör att projektet kan drivas
vidare omgående utan nyanställning. Projektledarens roll är att driva projektet och den
operativa verksamheten. Detta innebär t.ex. att planera och arrangera olika aktiviteter såsom
seminarier, workshops och utbildningar, ansvara för kommunikation med medlemmar och
andra intressenter samt uppdatera hemsida, blogg mm. Projektledaren ansvarar också för att
budgeten följs och rapporterar regelbundet till finansiärerna. Projektledaren kommer också att
göra besök hos medlemmar och potentiella medlemmar. Vid dessa besök undersöks vilka
specifika behov inom smakområdet olika organisationer har. Det kan vara allt från enklare
support av små företag som vill optimera sin produkt smakmässigt till större frågeställningar av
forskningskaraktär som kan bli inkörsporten till samarbetsprojekt mellan olika företag,
lärosäten och forskningsinstitut.
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Styrgruppens roll är att stödja och vägleda projektledaren och projektets verksamhet. På
styrgruppsmötena diskuteras verksamheten och det är sedan projektledarens ansvar att
genomföra tagna beslut. Styrgruppen består av 8‐10 representanter med spridning från olika
målgrupper, i huvudsak de primära målgrupperna. Nuvarande styrgrupp kommer att finnas
kvar vid projektets start.
Projektanställda:
Medarbetare, framförallt vid sektionen Sensorik och Arom på SP Food and Bioscience, kommer
att engageras inom Nordic Taste and Flavour Centre. Dels kommer flera att föreläsa på
seminarier eller utbildningar och hålla i workshops och dels kommer de att fungera som
rådgivare åt företag samt projektledare för samverkansprojekt.
Projektdeltagare:
Inom dessa samverkansprojekt, delprojekt till Nordic Taste and Flavour Centre, kommer
projektdeltagarna att bestå av representanter från olika företag och organisationer. Här kommer
i första hand företag och organisationer från de primära målgrupperna att bjudas in att delta.
Ekonomi:
Projektledaren ansvarar för att budget följs och rapporterar regelbundet till finansiärerna. Till
sin hjälp i ekonomiska frågor och med fakturering har projektledaren ekonomiavdelningen vid
SP. Ingen konsult eller nyanställning krävs.
Administration:
Projektledaren ansvarar för det administrativa arbetet. Till hjälp finns administrativa funktioner
på SP, även dessa redan befintliga varför ingen konsult eller nyanställning krävs. De
administrativa uppgifterna kan handla om administration av hemsidan, utskick, praktiska
förberedelser etc.
Inköp/upphandling:
Även för inköp finns funktioner inom SP. Inga större inköp förväntas göras till projektet och
inköp av förbrukningsvaror såsom kontorsmaterial och dylikt sker centralt via SP. Eftersom
projektet Nordic Taste and Flavour Centre drivs i en redan befintlig organisation där alla
nödvändiga stödfunktioner redan finns enligt ovan så är uppstart och framdrift smidig och
relativt problemfri.
Nordic Taste and Flavour Centre kommer att ha delprojekt. Detta kan t.ex. vara delprojekt som
startas upp efter företagsbesök och som involverar flera olika aktörer och även olika sektioner
och enheter vid SP. Dessa delprojekt kommer att administreras och samordnas av SP.
Projektledaren kommer att ha möten löpande med delprojektledarna för att samordna arbetet
mellan de olika delprojekten.

Arbetssätt
Projektet ska arbeta fokuserat för att uppnå projektets delmål vilket leder till att uppnå
projektets mål. Projektledaren ansvarar för att aktiviteter genomförs som planerat så att mål
kan nås. Styrgruppen guidar, vägleder och granskar arbetet som sker i projektet. Utvärderingar
kommer att ske regelbundet.
För att skapa bestående resultat krävs att projektet kontinuerligt sprider kunskap och resultat
till målgrupperna. Genom nätverket av medlemmar involveras företag/organisationer som
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kopplas samman med forskningsinstitut och lärosäten både nationellt och internationellt. Goda
relationer och samarbeten skapas vilket leder till fördjupad och bestående samverkan.
Samverkansprojekten som startas knyter ihop olika aktörer och tar sin utgångspunkt i
företagens och organisationernas behov. Resultaten är således efterfrågade och det är därmed
troligare att de införlivas i verksamheten och kommer till nytta på lång sikt. Aktiviteter som
seminarium, workshop, utbildning etc. följs regelbundet upp med avseende på kvalitet,
deltagarantal och ekonomi.
Projektets mål att öka samverkan och starta industrigemensamma projekt förutsätter en
inkluderande verksamhet, där ingen exkluderas oavsett kön, härkomst, sexuell läggning etc.
Mångfald kommer att eftersträvas då detta berikar samarbeten och leder till fler infallsvinklar.
Seminarier och projekt som har tema eller problematik kring kulturella sensorika preferenser
kommer planeras. Invandrare måste synliggöras dels som en viktig konsumentgrupp och dels
som en viktig arbetskraft för att kunna utveckla produkter som motsvarar denna växande
konsumentgrupps önskemål. Att styrgruppen består av ungefär lika många män som kvinnor är
viktigt för att skapa dynamik och få en bredare blick på olika frågor.
Projektet kommer använda olika kanaler för kommunikation och resultatspridning, t ex
nyhetsbrev, mail och telefonsamtal. Via hemsida och sociala medier nås en bredare publik och
projektet marknadsförs. På hemsidan publiceras offentliga resultat medan det via en
inloggningssida för medlemmarna kan publiceras material som inte är ämnat för alla.
Resultatspridning kommer också ske via seminarier och andra aktiviteter och genom
kundbesök. En kommunikationsplan kommer att utarbetas vid projektstart. Efter seminarium,
workshop eller utbildning kommer deltagarna göra en utvärdering där de bedömer aktivitetens
kvalitet, innehåll och genomförande. Detta kommer att bidra till ständig förbättring och
utveckling. Årligen kommer en enkät skickas ut där företag och organisationer kommer att
ombeds utvärdera verksamheten, hur samarbetet fungerat, om och hur de nyttjat resultaten och
vad det har fått för effekter. Projektets ekonomi och verksamhet kommer årligen följas upp i
relation till indikatorer, aktiviteter och budget som ingick i projektansökan.
I slutet av projektet kommer medlemmar och de företag som ingått i projekt eller fått rådgivning
att tillfrågas om projektets kvalitet, resultat mm för att säkerställa att projektmålet uppnåtts.
Resultatet följs upp i relation till de indikatorer som ingick i projektansökan för att se att
uppsatta målvärden nåtts.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Kunskapshöjande
nätverksaktiviteter

Genom att öka kunskapsnivån inom
smakområdet kan företagen bli mer
innovativa och konkurrenskraftiga.
5‐7 seminarier eller workshops planeras
per år.
Företagsbesök kommer att genomföras.

 Seminarier/
workshops
Företagsrådgivning
Initiering och drift av
samverkansprojekt
Arbete med de
horisontella
kriterierna
Etablera och
underhålla
webportal för
streaming/webinars
Ekonomiska
redovisningar
Extern
kommunikation och
resultatspridning
 Utarbeta
en
kommunikationsplan
Avslutsarbete
 Slutlig
enkät
/
rundringning
 Sammanställning av
slutrapport
Utvärdering och
lärande
 Årlig enkät
 Enkät
aktiviteter

efter

Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30

Kostnad
2 306 463

2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30
2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30
2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30
2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30

0

En webportal för webinars och streaming av
föreläsningar kommer att etableras under
projektets första halvår.

2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30

164 632

I slutet av varje månad under projektets
gång kommer en ekonomisk
sammanställning att göras.
Via projektets hemsida, sociala medier och
vid olika aktiviteter såsom på seminarier
och workshops.
I början av projektet kommer en
kommunikationsplan att utarbetas.
Under de sista tre månaderna kommer
avslutsarbete att pågå.
Företagen ombeds att svara på en enkät
samt en rundringning kommer att ske.
Under de sista tre månaderna av projektet
kommer en slutrapport att sammanställas
Utvärdering och lärande kommer att fortgå
löpande under hela projektets gång.
Enkät skickas ut till medlemmarna och
andra aktörer som projektet samarbetat
med.
Efter varje aktivitet ombeds deltagarna att
utvärdera dagen.

2016‐07‐01 ‐
2019‐06‐30

246 235

2016‐07‐01 ‐
2019‐06‐30

550 794

2016‐07‐01 ‐
2016‐10‐03
2019‐05‐01 ‐
2019‐06‐30
2019‐05‐01 ‐
2019‐06‐30
2019‐05‐01 ‐
2019‐06‐30
2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30
2017‐06‐01 ‐
2019‐04‐30

0

2016‐07‐01 ‐
2019‐04‐30

0

Företagsbesök kommer att genomföras.
De horisontella kriterierna kommer att vara
i fokus under hela projektets gång.

846 620
873 620
191 353

82 316
0
0
191 833
0

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 för att introducera för marknaden nya produkter
Antal företag som får stöd
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

Värde
10
21
27

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 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
Projektintäkter
Avgår projektintäkter (negativ
kostnad)
Summa avgår projektintäkter
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2016
376 005

2017
767 387

2018
791 296

2019
400 649

Totalt
2 335 337

160 000
27 500

343 500
60 000

395 500
70 000

212 000
37 500

1 111 000
195 000

53 000
240 952
857 457

105 500
491 757
1 768 144

105 000
507 078
1 868 874

52 500
256 744
959 393

316 000
1 496 531
5 453 868

194 000
194 000
663 457
663 457

412 000
412 000
1 356 144
1 356 144

456 000
456 000
1 412 874
1 412 874

238 000
238 000
721 393
721 393

1 300 000
1 300 000
4 153 868
4 153 868

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2016

2017

2018

2019

Totalt

398 074

813 686

847 724

432 837

2 492 321

398 074
398 074

813 686
813 686

847 724
847 724

432 837
432 837

2 492 321
2 492 321

2016
265 383

2017
542 458

2018
565 150

2019
288 556

Totalt
1 661 547

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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40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:1

Bilaga 
1(1)

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

Dnr / TVV Sökande/Projektnamn Sökt belopp
SEK

Förslag till prioritering

1

20200945

Lysekils kommun/Tillväxt
Norra Bohuslän/ Maritim
utveckling i Bohuslän

3 691 753

Prioriteras.
Projektet Marin utveckling i Bohuslän har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (10 poäng).
Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2014-2020. Marin utveckling i Bohuslän uppfyller prioriteringsgrunderna väl (66%).

2

20200958

Brewhouse/ Brewhouse
Creative Growth and
Cultural Diversity

2 400 000

3

20200951

Göteborgs Universitet/
Utmaningsbaserad
Kunskapsdriven Innovation

2 771 368

4

20201053

Hallands Läns Landsting/
FoU-check för Halland 20162018

3 956 738

5

20200947

Industriellt
utvecklingscentrum i
Halland AB/ Marknadslyftet

4 400 000

Prioriteras.
Projektet Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity har bedömts som godkänt av
Tillväxtverket (7 poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity
uppfyller prioriteringsgrunderna väl (60%).
Prioriteras.
Projektet Utmaningsbaserad Kunskapsdriven Innovation har bedömts som godkänt av
Tillväxtverket (10 poäng). Projektet överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Utmaningsbaserad Kunskapsdriven Innovation
uppfyller prioriteringsgrunderna uppfyller väl (60%).
Prioriteras.
Projektet FoU-check för Halland 2016-2018 har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (10
poäng). Projektet överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. FoU-check för
Halland 2016-2018 uppfyller prioriteringsgrunderna (58%).
Prioriteras.
Projektet Marknadslyftet har bedömts som godkänt av Tillväxtverket (8 poäng). Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Marknadslyftet uppfyller
prioriteringsgrunderna (56%).

Summa

17 219 859

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Maritim utveckling i Bohuslän
Sökande organisation: Lysekils kommun/Tillväxt Norra Bohuslän

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

7 (10)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

6 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

7 (8)

Allmän bedömning

3 (4)
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Underlag för prioritering

Ärendenummer 1

Maritim utveckling i Bohuslän
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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Lysekils kommun
Västsverige
20200945
2016:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2016‐07‐01 – 2019‐10‐31
Västra Götaland
Stenungssund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal,
Tanum, Lysekil, Uddevalla, Strömstad
3 691 753
5 613 533
0
9 305 286
Linnea Hagblom

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets mål är att stärka små och medelstora företags professionalitet, hållbarhet och
innovationskraft, genom att ge tydliga förutsättningar och nya verktyg. Projektet ska skapa en
innovationsarena för att bidra till nytänkande runt partnerskap och affärs‐ och
produktutveckling och skapa mötesplatser för att inspirera till maritimt utvecklingsarbete.
Visionen är ökad hållbarhet och en turismnäring som lockar internationella besökare. Projektet
kommer bland annat genomföra förstudier, workshops och insatser för stärkt samverkan i
triple‐helix‐konstellationer. De horisontella kriterierna kommer att användas som verktyg
genom en analys och uppföljningsmetod. Projektet ska resultera i en modell för den framtida
utvecklingen av det maritima näringslivet i Bohuslän, och skapa ökad samverkan runt frågor
som transport, hamnar och näringslivsutveckling.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och är förankrat i regionen,
akademin och näringslivet genom förstudier och kontakt med företag. Det är en strategisk
satsning på den maritima näringen och projektet är baserat på näringslivets utmaningar. Små
och medelstora företag kommer dela delta i aktiviteterna men också i referensgrupper. Det finns
en bred samverkan, dock finns ingen etablerad samverkan med södra delarna av Bohuslän.
Turistrådet Västsverige deltar genom referensgrupper, men kopplingen till Turistrådets tidigare
arbete med indikatorsystem och kvalitetsutveckling inom besöksnäringen i Bohuslän är svag.
Sökande bedöms ha den operativa, administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra
projektet.

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
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Projekt‐PM

Ärendenummer 1

Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Strömstads kommun
Göteborgs Universitet
Svenskt Marintekniskt Forum

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Enligt den nationella strategin för besöksnäringen är näringen komplex och sammansatt av en
rad branscher, tiotusentals småföretag samt en del mellanstora företag. Vidare är den mer
beroende av offentliga strukturer än de flesta andra näringar. En konstruktiv samverkan mellan
privat och offentlig sektor är avgörande för näringens utveckling. De turistiska produkterna är
många gånger inte färdigutvecklade och mogna för export vilket resulterar i uteblivna
satsningar. Näringen är arbetskraftsintensiv vilket betyder att ökad omsättning snabbt leder till
nya jobb. Det nationella målet är dubblerad omsättning till 500 miljarder kronor år 2020
(utgångspunkt 2009). Både Business Sweden och Position Väst (Fyrbodal) har besöksnäringen
som prioriterat investeringsområde på grund av goda möjligheter för näringen.
I Norra Bohuslän samarbetar kommunerna inom Tillväxt Norra Bohuslän (TNB) med
gemensamma utvecklingsfrågor. De delar också avsiktsförklaringen Ett enat Bohuslän. I denna
är skärgård, skaldjur och människa ledord för varumärket och destinationen Bohuslän.
Destinationen har fortsatt behov av att utvecklas och professionaliseras. För att identifiera
näringslivets och forskningens önskemål och behov av tillväxtfrämjande aktiviteter har
Maritima klustret, TNB samt Business Region Göteborg genomfört förstudier och TNB
genomfört ett stort antal intervjuer med små och medelstora företag (SMF) inom den maritima
sektorn. Samarbetet inom maritima klustersatsningen och resultaten av förprojekten samt den
Maritima näringslivsstrategin för Norra Bohuslän ligger till grund för projektet.
Projektets fokus är på maritim turism, marina livsmedel, maritima lokala transporter,
innovation samt affärs‐ och produktutveckling. Samtliga aktiviteter i projektet svarar mot ett
uttalat näringslivsbehov. Ett antal konkreta utmaningar där företag behöver stöd för sin
utveckling har identifierats:
‐ Otydliga regler, långa väntetider, ibland dåligt bemötande vid kontakt med kommuner och vid
tillståndsansökan.
‐ För få tillgängliga guider kan ta uppdrag och leverera till nationella och internationella kunder.
‐ Svårt att få lönsamhet i säsongsföretag.
‐ För låg kompetensnivå och kvalitetsnivå på lokala företags produkter, företagen kan inte möta
nationell och internationell efterfrågan.
‐ Nya kundgrupper söker utmaningar och nytt upplevelseinnehåll, med en ökad efterfrågan på
kunskapsturism.
‐ Många företag är små och saknar branschtillhörighet. De behöver vidga sina nätverk och ta del
av forskningsresultat och marknadsundersökningar.
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‐ De marina råvarorna definierar Bohuslän. Vilka nya och omformade produkter kan komma
fram som är platsanknutna och lokalt sålda? Ökad lokal efterfrågan behövs för att företag ska
satsa på nya produkter.
‐ Utmaningar när fler husbilar vill besöka hamnarna. Det hanteras olika och kan ge
tillväxtmöjligheter.
‐ Servicen för skärgårdstrafiken har försämrats vilket påverkar företagen negativt.
‐ Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och behörighet för jobb till sjöss.
‐ En bättre samordning för sjötransporter längs med kusten efterfrågas.
‐ Gästande fartyg har svårigheter att hitta kajplats och interagera i kustsamhällena.
Dessa utmaningar får till följd att de företag som är verksamma längs med kusten får svårt att
konkurrera. Dessa ofta små företag är centrala för att Bohuskusten ska fungera, behålla sin
aktiva charm och utvecklas till en exportmogen destination.
Projektet kommer även arbeta med de horisontella kriterierna, för nya marknadsmöjligheter. De
maritima näringarna har varit en traditionellt manlig arbetsplats och projektet kommer arbeta
med exempelvis representation och förebilder. I Sverige finns ett miljötänk, men det finns
fortsatt mycket att arbeta med då hållbarheten inom turismerbjudandena ofta är dåligt uttryckt
och inte genomarbetad. Det är även viktigt att tillgängliggöra arbetsplatser och besöksmål, både
fysiskt och kommunikativt, så fler kan ta del av verksamheten.

Omvärld och samverkan
De tidigare projekten Grön affärsutveckling, MareNovum, Blå ÖP och Maritim näringslivstrategi
samt Blå affärsutveckling har gett en god bild av vad företag efterfrågar och deras behov.
Projekten har även visat på att uppsökande verksamhet är ett bra sätt att nå företag samt att det
är ett bra stöd och viktigt för utveckling av företagens affärsverksamhet.
I Västra Götalandsregionens maritima kluster pågår verksamheter som kompletterar detta
projekt och projektet kommer ha en aktiv omvärldsbevakning och göra regelbundna
avstämningar. Klustret är ett partnerskap mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs
Universitet, Chalmers tekniska högskola, SP (Sveriges tekniska Institut), SSPA, Havs‐ och
Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Turistrådet Västsverige (TRV) är en viktig aktör i turistfrågor. Kompetens hos TRV har tagits
tillvara genom att flera av projektets aktiviteter planerats i samarbete med dem. TRV:s modell
för värdering av företags mognadsgrad och deras målsättning för turistföretagen kommer vara
viktiga i arbetet. I projektets genomförandefas medverkar TRV bland annat genom
representation i referensgrupper.
Centrum för Turism vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet har lång erfarenhet av
evenemangsforskning och mycket relevant kunskap och nätverk inom innovationsområdet.
Centrum för turism är också värd för den delen av maritima klustret i Västra Götalandsregionen
som arbetar med maritim turism och driver ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom
området.
Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) driver ett flertal projekt kring utvecklingen av
mötesplatsen och boendemiljön i marinor, gästhamnar och numera med självklarhet även
ställplatser för husbilar i kustsamhällena på nationell nivå. Konceptet om att utveckla
gästhamnen som centralpunkt utvecklas tillsammans med Riksföreningen Gästhamnar Sverige
och ett antal SMF med kärnkompetens. Det finns ett starkt behov av att utvärdera konceptet på
lokal nivå i kommunerna. SMTF är i projektet en naturlig samarbetspart, både i genomförande
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och i spridningen av resultaten.
För att stärka företagen ytterligare så kommer bevakning och eventuell samverkan också att ske
med andra projekt som gränsar till detta och där det finns ett mervärde för företagen. Viktigt i
detta sammanhang är det nystartade programmet Leader Bohuskust och Gränsbygd. Andra
aktuella projekt i området är:
‐ Fiskauktion som kulturbärare
‐ Kobra ‐ vilka kompetenser behöver företagen
‐ Ren Kustlinje, ett Interreg Kattegat‐Skagerrak‐projekt, inriktning sopsortering till havs
‐ Hamnutredning i Strömstad, Samförvaltningen Norra Bohuslän i Strömstad och Tanum
‐ Skaftö BiD (Business improvement district)
‐ Urban Platsinnovation ett Interreg projekt i Lysekil och Strömstad
‐ Tillväxt Turism, ett samarbete runt samverkansmodell för Business Region Göteborg, TRV och
Göteborgsregionen
Södra Bohuslän är en självklar avnämare och samarbetspartner för detta projekt.
Förhoppningen är att många av de insatser som påbörjas här kan vidareutvecklas i södra
Bohuslän. Projektet är öppet för de kommuner som vill ansluta sig och delta i
projektaktiviteterna. Även på företagsnivå finns inga yttre gränser utan välkomnar företag i
angränsande kommuner eller företag med nytta av att delta i detta arbete. Politiker och
näringslivsutvecklare kommer att hållas ajour via samarbetsorganet Fiskekommunerna samt
Leadersamarbetet Bohuskust och Gränsbygd.

Koppling till det regionala näringslivet
Centrala i projektet är de lokala företag som deltar i referensgrupper kring de olika aktiviteterna
för att bidra med sitt kunnande och sin erfarenhet. En kartläggning och förankring av
projektidéerna har gjorts bland aktörer som anses kunna vara viktiga partners, finansiärer,
kommunikationskanaler och övriga nyckelaktörer för blå affärer. Bland aktörerna finns:
Skärgårdsrådet, Leader Bohuskust och gränsbygd, Leader Terra et Mare, Interreg Öresund‐
Kattegat‐Skagerrak, Interreg gränsland Sverige‐Norge, Samförvaltningen Norra Bohuslän, 8
fjordar, Njord, Fiskarföreningen Norden, Nätverket Fiskekommunerna, Maritima klustret i
Västsverige, Havets Hus, Skaldjursakademierna, Turistrådet Västsverige, Högskolan Väst,
Innovatum, Svinesundskommittén, NyföretagarCentrum, Position Väst och ALMI.
Maritim utveckling i Bohuslän är redan inledningsvis väl förankrat i det regionala näringslivet
då det knyter an till Maritima klustret i Västra Götalandsregionen. Det Maritima klustret är
sedan 2011 ett etablerat partnerskap kring de maritima näringarna, och omfattar företag,
myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner som är verksamma inom samma eller
närliggande sektorer. Maritima klustret består av flera delkluster, exempelvis Maritima
operationer och marin teknologi, Marina livsmedel samt Maritim turism och rekreation.
Arbetet inom TNB understödjer de nationella strategierna (Nationell strategi för svensk
besöksnäring samt den Nationella marina strategin) och regionala strategierna (Västra
Götalandsregionens maritima strategi samt Ett enat Bohuslän). I de nationella strategierna
poängteras potentialen inom maritim turism samt behovet av produktutveckling. Det behövs
också en ökad samverkan mellan olika aktörer, exempelvis i fråga om tillgänglighet och service.
Tillväxtverket har stöttat insatser för fler exportmogna turistdestinationer där Bohuslän har
ingått som en destination med koppling till maritim turism. Tillväxtverket leder också
tillsammans med Visit Sweden AB en samverkansgrupp på myndighetsnivå för att effektivisera
insatser som rör turism. I Fyrbodal och inom Business Sweden är detta högt prioriterade frågor.
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Under 2014‐2015 genomförde TNB, BRG och Göteborgsregionen intervjuer och
rundabordssamtal, med ett stort antal aktörer inom den maritima sektorn. Syftet var att ta fram
underlag för en blå översiktsplan och en maritim näringslivsstrategi. Resultatet av arbetet var
den Maritima näringslivsstrategin för Norra Bohuslän, som ligger till grund för projektet.
Projektet är nära knutet till näringslivsenheterna i kustkommunerna och dess
näringslivsutvecklare är viktiga för kopplingen till det lokala och regionala näringslivet. Under
projekttiden kommer mötesplatser för företag och möjligheter till studiebesök hos företag att
vara viktiga delar. Kommunikationen ut till företag och organisationer är också central därav
användande av ett CRM‐system inom projektet för att underlätta kontakt. För att nå ut brett till
det regionala näringslivet har dessutom flera organisationer som engagerar företagare knutits
till projektet såsom Skärgårdsrådet, Företagarna och Turistrådet Västsverige. Dessa kommer att
ta en aktiv roll i projektet, bland annat genom att delta i referensgrupper till aktiviteterna, bidra
med innehåll till samt sprida information om aktiviteter och resultat från projektet.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuell.

Mål och resultat
Mål
Vision
Bohuslän har en världsunik marin miljö med en mycket stark attraktivitet som lockar företag
och besökande från hela världen. Här utvecklas ett hållbart näringsliv kring maritima
innovationer med en nationell och internationell konkurrenskraft.
Övergripande projektmål:
‐ Att stärka små och medelstora företags professionalitet, hållbarhet och innovationskraft genom
att ge tydliga förutsättningar och nya verktyg.
‐ Att innovationsarenan ska bidra till nytänkande runt partnerskap och affärs‐
produktutveckling samt att en framtida form tas fram.
‐ Att skapa mötesplatser där företag, forskare och offentliga organisationer kan mötas för att
inspirera och inspireras till maritimt utvecklingsarbete som ger ny kunskap, stärker företagens
konkurrenskraft samt ökar viljan att utvecklas och bidrar till hållbar tillväxt i Bohuslän.

Målgrupper
Primär målgrupp för projektets innovations‐, kommunikations‐ och affärsutvecklande
aktiviteter är små och medelstora företag, befintliga och nya, verksamma framförallt i norra
Bohuslän, med marin inriktning inom turism, sjötransporter och livsmedel.
Kommunikation är centralt för projektets måluppfyllelse. Samarbetspartners och intressenter
som kontinuerligt behöver uppdateras är exempelvis Forskare vid GU och Lovéns Center,
Maritima Klustret, Turistrådet Västsverige och SMTF. Intresseföreningar, såsom Skärgårdsrådet,
Företagarna, Njord och de olika branschorganisationerna för näringarna är också viktiga att
hålla uppdaterade men inte lika frekvent.
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Förväntat resultat vid projektavslut
Aktivitet 1C
En gemensam evenemangsstrategi för TNB är framtagen, fler professionella, ekonomiskt
hållbara event med nationell och internationell kvalitet kan genomföras av företagen. Nya
produkter att sälja är framtagna.
Aktivitet 1D. Ett guidenätverk med auktoriserade guider för nationella och internationella
besökare i Bohuslän är väl etablerat och känt bland besöksnäringsföretagen. 12 turistföretag i
norra Bohuslän har under projektet utvecklats och nått internationell nivå för besök enligt
Turistrådets kriterier för Världen‐nivå. 2016 har 120 turistföretag i Västsverige världen‐nivå.
Minst 6 maritima turistföretag erbjuder numera sina tjänster på nya säsonger eller har
verksamhet året runt. Science Tourism är ett etablerat begrepp och ger företag fler produkter att
utveckla och sälja. Nätverken mellan företag, forskare och offentliga sektorn har stärkts och
ingår som en naturlig del i företagens verksamhet.
Aktivitet 2B
Minst 40 företag har fått bättre kunskap och kännedom om nya råvaror från havet eller nya
användningssätt av de som redan finns. Fler lokala företag och restauranger tillhandahåller
hållbart lokalt producerade marina råvaror och förädlade produkter. Någon/några nya
produkter av marin råvara finns på marknaden.
Aktivitet 3B
Det finns bättre möjligheter för företagande i hamnnära lägen. Ny samordning ger bättre
upplevd kvalitet och nya produkter. Antalet bokningsbara ställ‐ och gästhamnsplatser har
dubblerats efter projektet. Affärsmöjligheterna båt‐ och husbilsturisterna för med sig har
uppmärksammats och ett ökat fokus på hållbar havsturism har inletts.
Aktivitet 3C
Skärgårdstrafikens behov av service är kartlagd och en plan för förbättring blir en uppgift efter
projektet. Rekryteringsdagar för skärgårdsredarna är genomförda, och näringens arbetstillfällen
och behov har tydliggjorts. Nya möjliga turer längs med kusten är framtagna och samverkar med
de i den södra delen av Bohuslän genom Turistrådet. Tillgång och efterfrågan av tilläggsplatser
för gästande fartyg är genomlyst.
Aktivitet 4
Innovationsarenan kommer att fungera som en mötesplats där kreativa idéer kan utvecklas i
samarbete mellan företag forskning och det offentliga. Arenan tar utgångspunkt från de specifika
förutsättningar som gäller för turistföretag. Syftet är att inte bara fokusera på tjänsteinnovation
utan även på upplevelseinnovation som mycket handlar om innovationer i nätverk,
samskapande och affärsmodeller med utgångspunkt i interaktion. Innovationsarenan har
startat ett antal pilotcase och därigenom hittat en form att befästas i. Målet är att 5 nya företag
har startat med maritim anknytning i norra Bohuslän. Ett mentorprogram med maritima företag
är genomfört (ej inom projektet). 30 företag har fått nya kontakter och utvecklat sitt
företagande. Ett antal SMF har dragit nytta av projektets aktiviteter för att växa. Företagen som
deltagit i projektets aktiviteter har synliggjorts och därmed marknadsförts. Fler forskare och
företag samarbetar. De regionala, nationella och internationella företags‐ och forskarnätverken
vidgas och stärks. Organisationerna som stödjer företag är väl förtrogna med de maritima
näringarna och ser dessa som en självklar tillväxtsektor.
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Förväntade effekter på lång sikt
‐ Ett blomstrande maritimt näringsliv som är livskraftigt har uthållighet och hållbara
verksamheter och ger arbete till många.
‐ Stärkta maritima näringar som bidrar till att bevara levande maritima kulturmiljöer, såsom
aktiva skärgårdssamhällen.
‐ En tydlig höjning av kvalitén inom besöksnäringen, genom förbättrade besöksupplevelser och
fler kvalitativa marknadsanpassade produkter och verksamheter som drivs över flera
säsonger.
‐ Internationella företag vänder sig med förtroende till Bohuslän och lägger sina event i
området.
‐ Företagen i Bohuslän är tillgängliga och kan erbjuda sina tjänster både nationellt och
internationellt.
‐ Marina lokalt producerade råvaror är fortsatt en viktig ingrediens i kustsamhällena
‐ Innovationsarenan blir en etablerad och naturlig koppling mellan näringsliv, forskning och
andra aktörer som vill främja de maritima näringarna och det Maritima klustret i Västra
Götaland.
‐ En väl fungerande infrastruktur kring servicen för kustsjöfarten.
‐ En skärgård tillgänglig för alla.
‐ Sammanhängande maritima persontrafikförbindelser i Bohuslän, åtminstone på sommaren.
Tillgängliga guider med många specialiteter är synliga och tillgängliga för kort‐ och långväga
gäster samt intresserade lokala målgrupper. Guidernas verksamhet är ekonomiskt hållbar och
lönsam.
‐ Den genomarbetade modellen har resulterat i en funktionell och kontinuerlig utveckling för
det maritima näringslivet i Bohuslän.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Projektägare
Tillväxt Norra Bohuslän (TNB) är ett interkommunalt samarbetsorgan för de fyra
nordbohuslänska kustkommunerna, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Som juridisk enhet
för Tillväxt Norra Bohuslän står Lysekils kommun. Lysekils kommun ansvarar för upphandlingar
och anställningar i projektet. Rekrytering av personal kommer att ske när projektet godkänts av
Tillväxtverket.
Samarbetspartners
Göteborgs Universitet (GU) är samarbetspart och har viktiga roller inom flera fokusområden,
bland annat inom Maritim turism där Centrum för turism vid Handelshögskolan bidrar med
personal och expertis. Svenskt marintekniskt forum (SMTF) är också samverkanspart, delaktiga
i ledningsgruppen samt drivande i aktivitet 3B Gästhamn.
Styrgrupp
Styrgruppen för projektet är samma som för Tillväxt Norra Bohuslän vilken består av
kommunalråd och oppositionsråd i kommunerna med kommunchefer adjungerade samt
processledaren för TNB. Styrgruppen är beställare av arbetet.
Ledningsgrupp
Medlemmarna i ledningsgruppen består av processledaren för TNB (anställd av projektet på 20
%), näringslivsutvecklarna i kommunerna, och representanter från Göteborgs Universitet och
SMTF kommer att vara adjungerade. Projektledaren föredrar ärenden. Kommunikatör, ekonom,
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forskare samt aktivitetsledare adjungeras vid behov. Processledaren fungerar som ordförande
för ledningsgruppen. Ledningsgruppen hanterar operativa frågor och är involverade i projektets
aktiviteter.
Projektledare
Driver projektet och sköter administrationen. Har hand om den interna kommunikationen och
kallar till möten. Har en kontinuerlig uppföljning och sammanställer resultat samt ser till att
dessa sprids. Ansvarar tillsammans med ekonomen för den ekonomiska redovisningen. Leder
arbetet och ansvarar för aktivitet 4. Till dess att projektledaren har rekryterats fungerar
processledaren som projektledare.
Aktivitetsledare
Aktivitetsledarna är uppdelade på 5 block à 6 månader på halvtidsnivå. Dessa driver och
genomför de olika aktiviteterna enligt projektledarens önskemål, följer upp mot uppsatta mål
och de horisontella kriterierna.
Forskare Innovationsarena (anställs av GU)
Forskaren bär utvecklingen av en Innovationsarena för maritim turism genom projektet.
Delaktiviteterna fungerar som piloter eller testmiljöer för innovationsarenan. Arenan ska koppla
expertis inom akademien till aktiviteterna och företagen.
Kommunikatör (extern tjänst)
Kommunikatören levererar grafiskt material och marknadsföringsmaterial samt understödjer
projektledaren i de övergripande kommunikativa frågorna utifrån Kommunikationsplanen.
Ekonom
Sköter ekonomin och understödjer projektredovisning.
Kommunernas näringslivsutvecklare och turistutvecklare
De kommer att vara delaktiga och arbeta i projektet med ett fokus på att koppla samman och
sprida informations och möjligheter mellan aktörer.
Referensgrupper
Referensgrupper bestående av företag och organisationer kommer att sättas samman till de
olika aktiviteterna.

Arbetssätt
Projektledaren och styrgruppen har huvudansvaret för att projektet följer projektplanen och når
sina delmål och huvudmål, vilka på olika sätt kommer att mätas och följas upp i varje aktivitet
under projektets gång. Aktiviteterna kopplas till kommunikationsplanen. För att styra projektet
mot uppsatta mål kommer en projektstyrningsmodell att användas.
Målen kommer att nås genom en tydlig planering, kontinuerliga möten för uppföljning och
avstämning av delaktiviteter med ledningsgrupp och styrgrupp. Projektet kommer att arbeta för
bestående resultat via en modell för maritim näringslivsutveckling i Bohuslän som kommer
utvecklas under projektets gång. Kommunerna i norra Bohuslän och partnerskapet TNB har en
tioårig samverkanserfarenhet bakom sig vilket är viktigt för kontinuiteten.
Aktiviteterna är av olika längd men strävan kommer att vara att fokusera merparten av en
aktivitet till en koncentrerad tidsperiod för att på så sätt kunna rikta en större del av teamet mot
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denna aktivitet vid den specifika tidsperioden. I detta processtänk blir aktivitetsledarna viktiga.
Den exakta tidsplanen för respektive delaktivitet bestäms av projektledningen, vilket inkluderar
anpassning för att ha kortare eller längre insatser med olika grad av insats allt för att så effektivt
som möjligt nyttja resurserna.
Modell för maritim utveckling i Bohuslän
En grundtanke i projektet är att hitta de bästa formerna för att arbeta med maritima näringar i
Bohuslän. Arbetet med fokus på delaktiviteter och noga uppföljning av dessa kommer
tillsammans med den övergripande aktiviteten 4 Innovationsarena skapa gott om aktuellt
underlag för lärdom. Utvärderingen av projektet kommer med hjälp av extern konsult både
utvärdera projektet och ta fram en modell för framgångsrikt fortsatt arbete, inklusive förslag på
framtida utformning och finansiering.
Horisontella kriterier
Projektets ledord kommer att vara ”Hållbara maritima innovationer i en unik miljö”. Hållbar
turism blir framöver självklart eller en förutsättning för att kunna erbjuda sina produkter på
marknaden. Detta miljöperspektiv kommer genomsyra hela affärs‐ och produktutvecklingen. Ett
tydligare genomlyst miljöarbete för turistföretagen kommer vävas in i Innovationsarenan.
Projektet kommer arbeta med lösningar för att uppnå en ”Cirkulär Blå Ekonomi” genom
ekonomiska där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hittills har varit
dominerande. 4R‐metoden kommer användas för att analysera och kartlägga verksamheterna.
Metoden ger en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras samt hur den bör
förändras för att minska ojämställdheten. Metoden kommer att anpassas för att tillämpas i
projektet och även användas för att sätta upp och följa upp mål. Projektet ska aktivt arbeta för
att främja jämställdhet och integration vid anställning, samarbeten eller konsultuppdrag.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Projektorganisation

Kommunikationsplan, inklusive exempelvis
spridning av möjligheter för företag och
resultatspridning online och på mässor.
Administration, projektstyrning samt
ekonomisk hantering och redovisning av
projektet.
Aktivitet 1 Maritima
Skapa förutsättningar för företagen att
Upplevelser
erbjuda sina kunder nya och mer kvalitativa
upplevelser, under fler säsonger.
Ta fram en evenemangsstrategi för
 1C
ekonomiskt hållbara event, i samverkan med
Evenemangsstrategi
exempelvis företag, TRV och GU.
Stärka lokala guider genom en förstudie,
 1D Kunskapsturism
nätverk och inspirationsmöten. Analys av
nya företagsformer för ekonomiskt hållbar
guide‐verksamhet. Förstudie och workshop
om Science Tourism och mötesplatser för
forskare, företag och det offentliga.
Aktivitet 2 Marina
I samverkan med SP och GU anordna
Livsmedel
temadagar och workshops
Aktivitet 3 Hamnar
Förstudier för att stärka det lokala
och
näringslivet och främja utveckling av
Skärgårdstransporter företagen i och runt hamnen.
Förstudier för att utvärdera gästhamnar och
 3B Förstudie
bokningssystem, med gästhamnen som
Gästhamn
centralpunkt. Genomförs av SMTF.
Inventering av möjligheter och behov
 3C
Skärgårdstransporter kopplat till skärgårdstransporter.
Workshops med företag och kommuner för
utvecklad service, transport och rekrytering.
Aktivitet 4
Övergripande aktivitet för samverkan mellan
Innovationsarena
projektets aktiviteter. Produkt‐ och
med affärs‐ och
affärsutveckling, utifrån innovation och
produktutveckling
hållbar turism. Uppsökande verksamhet,
affärsrådgivning, coachning, behovsanalys
och kontaktförmedling. Utveckling av modell
för innovationsarena. Verka för ett
mentorprogram för maritima företag.
Inspirations och studieresa och 4R‐
metodutveckling
Utvärdering och
Slutrapporten för projektutvärdering och en
lärande
framtida modell för maritim utveckling.
Extern löpande utvärdering.
Avslutsarbete
Sammanfattning av resultat, slutredovisning,
utvärdering av arbetet med horisontella
kriterier.
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Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐09‐01 ‐
2019‐10‐31

Kostnad

2016‐07‐01 ‐
2019‐10‐31

2 102 431

2016‐09‐01 ‐
2019‐06‐30

1 093 000

2016‐09‐01 ‐
2017‐05‐01

487 000

2017‐07‐01 ‐
2019‐04‐01

606 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐06‐30
2016‐09‐01 ‐
2019‐06‐30

688 800

2017‐03‐01 ‐
2018‐03‐01

409 800

2016‐09‐01 ‐
2018‐03‐01

429 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐06‐30

2 914 877

2016‐09‐01 ‐
2019‐10‐31

439 000

2019‐07‐01 ‐
2019‐10‐31

373 000

596 000

838 800
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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
Sysselsättningsökning i företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal företag som får stöd

Värde
12
68
68

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
Antal företag med innovationsverksamhet (produkt‐, process‐, organisatorisk, marknadsföring)
Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden.
Förädlingsvärde i små‐ och medelstora företag.
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa totala kostnader

2016
728 000
91 685
18 000
480 000
1 317 685
1 317 685

2017
1 666 000
243 372
60 000
1 094 573
3 063 945
3 063 945

2016

2017

2018
1 666 000
250 572
57 000
1 094 573
3 068 145
3 068 145

2019
954 000
251 686
25 000
624 825
1 855 511
1 855 511

Totalt
5 014 000
837 315
160 000
3 293 971
9 305 286
9 305 286

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Strömstad Kommun
Västra Götalandsregionen
Lysekil kommun
Tanums kommun
Sotenäs kommun
Göteborgs Universitet
Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2018

2019

Totalt

132 196
385 000
72 196
72 196
72 196
61 638
795 422
795 422

144 392
1 150 000
144 392
144 392
144 392
123 277
1 850 845
1 850 845

144 392
1 150 000
144 392
144 392
144 392
123 276
1 850 844
1 850 844

132 196
706 000
72 196
72 196
72 196
61 638
1 116 422
1 116 422

553 176
3 391 000
433 176
433 176
433 176
369 829
5 613 533
5 613 533

2016
522 263

2017
1 213 100

2018
1 217 301

2019
739 089

Totalt
3 691 753

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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39.67%
39.67%
60.33%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity
Sökande organisation: Brewhouse

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

2 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (10)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

6 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (8)

Allmän bedömning

2 (4)

version 1.0 160222

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity
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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Brew House Göteborg
Västsverige
20200958
2016:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Projekt
2016‐07‐01 – 2019‐06‐30
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
2 400 000
3 600 000
0
6 000 000
Thanos Pinakas

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Brewhouse har identifierat två nya utvecklingsområden för organisationens verksamhet, socialt
företagande samt ett okat fokus på integrations‐ och mångfaldsaspekten. Målgruppen är både
potentiella och befintliga företagare, verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna.
Projektaktiviteterna omfattar bland annat coachning, metodutveckling, framtagande av interna
dokument, omvärldsbevakning, utveckling av nya kommunikationskanaler och revidering av
befintliga utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och motsvarar väl
ansökningsomgångens prioritering för ansökningar med ett aktivt arbete för integration och
mångfald. Socialt företagande har tidigare funnits som ett verksamhetsområde inom
organisationen därmed bedöms förnyelsegraden som låg. Trots att nyckelaktiviteter i projektet
som coachning, metodutveckling och kommunikation presenteras som nyskapande, beskrivs
dessa endast på en grundläggande nivå med svag koppling till tidigare erfarenheter eller övrig
verksamhet inom organisationen. Sökande organisationen har tidigare visat vissa brister när det
kommer till den operativa förmågan att driva regionalfondsprojekt. Det bedöms dock att de
grundläggande förutsättningarna finns för det aktuella projektet att genomföras enligt planen.
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
X
X

2

3

X

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering
Total poäng för projektet: 7
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X
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Ärendenummer 2

Projekt‐PM
Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Brewhouse är källan för tillväxt inom den kulturella och kreativa sektorn. Ett bubblande kluster
av företag och entreprenörer och en språngbräda för idéer och människor, där alla former av
konstnärskap och entreprenörskap får mötas och växa. Brewhouse är centralt beläget i Gårda i
Göteborg och rymmer bland annat studios, event‐ och konsertarena, inkubatorverksamhet,
talangutveckling, pop‐up kontor och medlemsnätverk. Brewhouse startades på initiativ av
Business Region Göteborg och drivs som en ideell förening. Uppdraget är att bidra till ökad
lönsamhet och sysselsättning inom de kulturella och kreativa näringarna, vara en mötesplats
och testarena för innovativa projekt och affärsidéer samt inspirera till gränsöverskridande
möten.
Brewhouse verksamhet vilar på dessa värderingar som innefattar mångfald, jämställdhet, lika
möjligheter samt icke diskriminering och arbetar således kontinuerligt med de horisontella
kriterierna som verktyg. Dessa värderingar genomsyrar hela verksamheten och alla
medarbetare ska känna till och följa dem. Det gäller även samarbetspartners och externa aktörer
som på olika vis samverkar med Brewhouse. Under året 2015 var Brewhouse huvudpartner till
kulturfestivalen West Pride. Brewhouse affärsidétävling My Mission konceptutvecklades under
2015 och heter numera The Brewhouse Award och har utvecklats till en idé och
innovationstävling inom den kulturella och kreativa näringen. Ett steg i utveckling var att
identifiera tre inriktningar:
‐ Av och med Unga
‐ Sociala Innovationer och socialt entreprenörskap
‐ Öppen ansökan ‐ fritt skapande
Dessa kategorier och andra utvecklingsmöjligheter har tagits fram av en namnkunnig
referensgrupp dels för att skapa attraktion och inspirera kreatörer runt om i landet att tävla dels
att lyfta viktiga ämnen och olika målgrupper för att skapa nya hållbara idéer, lösningar och
innovationer för framtiden. Detta har redan genererat ett antal idéer och företag som omnämnts
i internationell media, skapat attraktion hos riskkapitalister samt erhållit olika stipendier för sin
innovationskraft.
Brewhouse har identifierat två stora utvecklingsområden efter utvärderingar av 2015års
tävlingsomgång i The Brewhouse Award och Brewhouse inkubatorverksamhet samt rådande
samhällsutmaningar:
‐ Organisationen saknar spetskompetens inom det sociala företagandet och dess affärsmässiga
utveckling. Motorn och innehållet i dessa företag är KKN men formen är socialt företagande. Det
märks en stor ökning av dessa affärsidéer och företag inom vår inkubator och kan i dagsläget
inte uppfylla önskad kvalitetsnivå på affärsstöd mm.
‐ Det saknas en större mångfald inom verksamheten, organisationen når inte nyanlända och
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olika målgrupper där affärsidéer, projekt och företag inom de kulturella och kreativa näringarna
(KKN) drivs av personer med utländsk bakgrund. Detta gör att det inte tas tillvara på ny kreativ
talang och affärsutveckling samt saknas mångfaldsperspektivet inom hela verksamheten.
Detta är verksamhetens två prioriterade utvecklingsområden och projektet ska fokusera på
dessa under projektet för att skapa konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt bidra
till en större mångfald inom näringslivet och inom hela samhället i stort.

Omvärld och samverkan
Politiker, olika organisationer och medborgare debatterar runt hela Europa hur flyktingkrisen
ska hanteras och denna kris är inte tillfällig utan en ny realitet. Omvärlden förändras och nya
utmaningar och problematik följer såsom utanförskap, arbetslöshet, segregation med mera.
Brewhouse vill vara del av en framtid där vi tar tillvara på olikheter, värnar alla människor lika
rätt, ser mångfald som en unik chans till utveckling för hela vårt samhälle men även på en
individnivå. Brewhouse är övertygade om att många av de nyanlända är personer inom den
kulturella och kreativa näringen, att det finns ny kompetens att ta tillvara, att ökad mångfald
inom Brewhouse specifikt utvecklar alla entreprenörer inom klustret.
Verksamheten står idag inför olika nya utmaningar då en större andel sociala affärsidéer och
verksamheter som söker till inkubatorn, under antagningsperioden till inkubatorn i december
var det 30 % ur den sociala kategorin. Då KKN ofta är innehållet och motorn för det sociala
företaget arbetar Brewhouse därför allt oftare med denna inriktning. Men det saknas kompetens
och har inte tillräcklig kunskap för att möta upp de nya utmaningar och speciella kriterier som
det sociala företagandet innebär.
Genom projektet stärks bland annat inkubatorns kompetens med ett utvecklat stödsystem som
inkluderar ett socialt företagande då dessa affärs‐ och tillväxtmodeller är uppbyggda
annorlunda, kompetensutveckling för all personal inom socialt företagande, ny extern
kompetens inom affärcoachning, innovationsutveckling mm för att skapa ett nätverk av
spetskompetens inom socialt företagande som kompletterar nuvarande kompetens. Det finns
endast en inkubator, CSES i Lund, inom Sweden Incubators and Science Parks (SISP) som har
denna inriktning. Här har Brewhouse en unik möjlighet att ta position till att bli nationellt
ledande inom KKN och socialt företagande och på så sätt stödja och stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft mm.
En större mångfald inom verksamheten önskas också. Jämfört med andra inkubatorer inom SISP
har Brewhouse en större andel kvinnliga entreprenörer (60%) och entreprenörer med utländsk
bakgrund (24%) men ur ett mångfaldsperspektiv finns det lång väg kvar. Under projektet ska
det ses över metoder och processer för att identifiera, ta tillvara och välkomna nyanlända
personer och målgrupper där personer med utländsk bakgrund driver företag eller har
affärsidéer inom KKN. All kommunikation ska ses över och bl.a. information ska översättas då
dagens hemsida, all skriftlig information samt övrig kommunikation endast vänder sig till
svensktalande. Nya verktyg för kommunikation ska också tas fram då traditionella kanaler inte
räcker till. Rådande situation i samhället är ett gemensamt ansvar och en angelägenhet att ta
tillvara på ny talang där mångfalden primeras. Genom denna del skapas nya gränsöverskridande
möten, ökad mångfald inom verksamheten, minskad segregation samt stimulerar till ökad
sysselsättning och fler konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
Under projektet ska det identifieras och utvecklas ett regionalt och nationellt nätverk av aktörer
som arbetar inom KKN och socialt företagande såsom exempelvis Mitt Liv m.fl. Dessutom

Sida 4 (9)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

kopplas ordinarie samarbetspartner i projektet t ex. VGR:s inkubatornodnätverk,
nyföretagarnätverk initierat av BRG, Konstnärliga Fakulteten, Music Factory m.fl. Samverkan ska
generera hållbar tillväxt och ett mångfacetterat näringsliv som är djupt förankrad i Brewhouses
värdegrund som innefattar mångfald, jämställdhet, lika möjligheter samt icke diskriminering.

Koppling till det regionala näringslivet
Brewhouse samverkar med det regionala näringslivet, likväl som med andra aktörer inom
innovationssystemet. Inspiratörer, förebilder, affärscoacher och workshopledare hittas i det
regionala näringslivet. I det lokala perspektivet kommer projektet att innebära en ännu närmare
samverkan mellan Brewhouse som organisation och med företagarna inom Brewhouse
Företagarförening.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Att länka samman Östersjöregionen handlar bland annat om att föra människor närmare
varandra. Projektet ska sprida ny kunskap runt affärsmodeller, entreprenörskap, idéutveckling
och mångfaldsarbete inom den kulturella, kreativa och sociala näringen som långsiktigt skapar
ökad sysselsättning, hållbar företagsutveckling och ett differentierat näringsliv. Detta genererar
även nya samarbeten och innovativa mötesplatser. En viktig del är att tillgängliggöra metoder
och verksamhet på engelska samt att aktivt se över nya samarbeten över landsgränserna. Det
kan ske exempelvis genom student och entreprenörsutbyte.

Mål och resultat
Mål
Målet är att efter projektets slut ha tagit fram metoder och processer för affärsstöd inom socialt
företagande, kompetensutvecklat hela organisationen, skapat ett professionellt nätverk med
spetskompetens inom området samt tagit fram en mångfaldsstrategi. Detta ska implementerats i
verksamheten för att arbeta hållbart och långsiktigt internt samt externt, skapa tydliga verktyg
och processer för att nå ny bredd och fler KKN talanger, företagare och entreprenörer till
verksamheten såsom nyanlända och personer med utländsk bakgrund med flera.
Resultatet av projektet ska synas genom verksamhetens ökade tillgänglighet, mångfaldsarbete
och erbjudande som matchar rådande samhällsutmaningar, nya former av företagande samt nya
kompetenskrav. Effekterna av detta arbete kan exempelvis avläsas i ökat antal personer med
utländsk bakgrund inom verksamheten, ökat antal företagsetableringar, fler hållbara företag
över tid, nya sociala och kreativa innovationer mm. Projektet ska stödja små och medelstora
företags konkurrenskraft, ett näringsliv med större mångfald samt ett inkluderande och öppet
samhällsklimat där arbetsmarknaden och samhälle värdesätter mångfald. Mål är också att
genom projektet ta viktiga steg i etableringen av ett nationellt ledande kluster för
affärsutveckling och gränsöverskridande verksamhet inom KKN och socialt företagande där
mångfalden är motorn för utvecklingen.

Målgrupper
Primär målgrupp är verksamma personer/företagare/entreprenörer inom den kulturella och
kreativa näringen samt sociala entreprenörer med KKN inom sitt område. Områden som
omfattas är: Arkitektur, Dataspel, Design och formgivning, Film, Foto, Konst, Kulturarv,
Litteratur, Media och marknadskommunikation, Mode, Musik, Måltid, Scenkonst, Slöjd och
konsthantverk, Upplevelsebaserat lärande.
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Sekundär målgrupp är stödorganisationer, offentliga verksamheter, olika utbildningar, övrigt
näringsliv samt regionens medborgare.

Förväntat resultat vid projektavslut
‐ Ökad andel små och medelstora hållbara företag på den regionala och nationella marknaden
‐ Kompetenshöjning inom hela Brewhouse verksamhet såsom nya affärsmodeller,
affärsmanskap och specifika kriterier inom socialt företagandet samt mångfaldsarbete
‐ Nya sociala och kreativa innovationer
‐ Nya mötesplatser och innovationsmiljöer
‐ Ökat mångfaldsperspektiv inom hela Brewhouse verksamhet inklusive framtagen
mångfaldsstrategi
‐ Deltagande av nyanlända personer inom KKN i verksamheten och generellt en ökning av antal
deltagande av personer med utländsk bakgrund i olika aktiviteter.

Förväntade effekter på lång sikt
‐ Förbättrat närings‐ affärs ‐och samhällsklimat
‐ Kreativa företagare utbildar sig, etablerar sig och växer i Västra Götalandsregionen
‐ Fler andel små och medelstora hållbara KKN och sociala företag över tid
‐ Minskad arbetslöshet
‐ Minskad segregation
‐ Större mångfald inom näringslivet
‐ Större inflyttning och gästspel av kreatörer i Västra Götalandsregionen då klimatet attraherar,
inspirerar och tar tillvara på ny talang
‐ Göteborg och Västsverige är en förebild och katalysator för tillväxt, sysselsättning och
mångfaldsarbete där KKN är motorn för bland annat socialt företagande och socialt
entreprenörskap samt gränsöverskridande innovation.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity drivs som ett projekt inom den ideella
föreningen Brewhouse Göteborg. Till projektet kopplas kompetens inom projektledning,
kommunikation, administration och ekonomi ur den befintliga organisationen. Tjänsterna
är i skrivande stund inte helt tillsatta. Även verksamhetschef, styrelse och finansiärer engagerar
sig i utvecklingsarbetet. Till projektet knyts externa föreläsare, mentorer, processledare och
affärscoacher som ansvarar för visst innehåll och genomförande samt diverse spetskompetens
för utveckling av kommunikationskanaler, visualisering samt grafiskt material mm.
Verksamheten är förankrad i Brewhouses värdegrund som innefattar mångfald, jämställdhet,
lika möjligheter samt icke diskriminering.

Arbetssätt
Brewhouse processer och arbetssätt utgår från designprocessen med användaren i fokus.
Projektet ska anamma ett iterativt förhållningssätt som innebär att processerna utvecklas tills
ett önskat resultat uppnås. Ett laborerande och utvecklingsinriktat arbetssätt, verksamheten
står aldrig still utan är i ständig rörelse och riktning framåt. Detta arbetssätt innebär att
projektet ska arbetar med inkrementella innovationer dels inom Brewhouse organisation dels i
arbetssättet då de förändringarna syftar till att förbättra för användaren och inte per automatik
innebär radikala eller helt nya förändringar. Sättet att arbeta skapar en dynamisk organisation
där delaktighet och olikheter berikar och utvecklar. Även högt Nöjd Kund Index (NKI) visar att
organisationen har starkt förtroende hos målgrupperna.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Upphandling av extern
kompetens för
kvalitetssäkring samt
kunskapsgenerering
 Coachning &
affärsutveckling

Projektet kommer att identifiera och
upphandla extern kompetens inom
området socialt företagande och socialt
entreprenörskap samt mångfaldsarbete.
Upphandlade konsulter med
spetskompetens inom socialt
företagande och mångfald coachar
entreprenörer.
Mångfaldsstrateg tar fram en
mångfaldsstrategi och implementerar
metoden.
Projektledaren och affärsrådgivarna
metodutvecklar nyskapande processer.
Kontinuerlig information om projektet
såsom nyheter, resultat mm ges ut via
nyhetsbrev, sociala medier, hemsida
samt nya framtagna
kommunikationskanaler.
Se över och skapa nya informations‐ och
kommunikationskanaler.
Projektet bör vara representerad i events
inom den kulturella, kreativa och sociala
näringen.
Projektets nya kunskap ska få genom
eventet en större spridning och
genomslag.
Framtagande av
kommunikationsmaterial utifrån ett
mångfalds‐ och tillgänglighetsperspektiv.

 Framtagande av
mångfaldsstrategi
 Metodutveckla kreativa
processer
Extern kommunikation
och resultatspridning

 Framtagande av nya
kommunikationskanaler
 Deltagande i konferenser
 Årligt event på
Brewhouse
 Framtagande av
kommunikationsplan,
marknadsmaterial,
partnerskapsprogram
Avslutsarbete

Utvärdering och lärande
 Erfarenhetsutbyte och
lärande

 Löpande utvärdering och
uppföljning
 Studiebesök sociala och
kulturella kluster
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Samla in resultat, utvärdera, analysera,
slutrapportera projektet, sprida
resultatet samt implementera resultatet i
den ordinarie verksamheten.
Projektet utvärderas löpande.
För att nå en större mångfald ska
projektet ta kontakt med olika
organisationer och aktörer som arbetar
med nyanlända samt med
nyckelpersoner i de områden där
nysvenskar bor.
Konsultuppdrag för att löpande
utvärdera och följa upp projektet.
Omvärldsbevaka, lära och inspireras av
andras erfarenheter.

Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐07‐01 ‐
2019‐02‐28

Kostnad

2016‐07‐01 ‐
2019‐02‐28

1 470 000

2016‐07‐01 ‐
2019‐02‐28

300 000

2016‐07‐01 ‐
2019‐02‐28
2016‐07‐01 ‐
2019‐06‐30

1 010 000

2016‐07‐01 ‐
2019‐06‐30
2016‐07‐01 ‐
2019‐06‐30

720 000

2016‐07‐01 ‐
2019‐06‐30

240 000

2016‐07‐01 ‐
2019‐06‐30

848 500

2019‐02‐28 ‐
2019‐06‐30

240 000

2016‐07‐01 ‐
2019‐02‐28
2016‐07‐01 ‐
2018‐02‐28

907 000

2016‐07‐01 ‐
2018‐02‐28
2016‐07‐01 ‐
2018‐02‐28

2 780 000

2 094 500

286 000

733 000

100 000
74 000
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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 nya företag som får stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
‐ Omsättning i små ‐ och medelstora företag
‐ Antal SMF per 1 000 invånare
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.

Sida 8 (9)

Tillväxtverket

Värde
100
20
25

version 1.0 160222

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

2016
331 000

2017
662 000

2018
662 000

2019
331 000

Totalt
1 986 000

400 000
45 443

965 000
45 443

965 000
45 444

80 000
0

2 410 000
136 330

32 500
212 112
1 021 055
1 021 055
1 021 055

75 850
424 223
2 172 516
2 172 516
2 172 516

75 850
424 223
2 172 517
2 172 517
2 172 517

10 800
212 112
633 912
633 912
633 912

195 000
1 272 670
6 000 000
6 000 000
6 000 000

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen
Business region Göteborg AB
Total offentlig
kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

2016

2017

2018

2019

Totalt

306 316
306 316

651 755
651 755

651 755
651 755

190 174
190 174

1 800 000
1 800 000

612 632
612 632

1 303 510
1 303 510

1 303 510
1 303 510

380 348
380 348

3 600 000
3 600 000

2016
408 423

2017
869 006

2018
869 007

2019
253 564

Totalt
2 400 000

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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40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 3

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Utmaningsbaserad Kunskapsdriven Innovation
Sökande organisation: Göteborgs Universitet

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
4 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

6 (10)

Näringslivets medverkan

2 (7)

Förnyelse och innovation

7 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (8)

Allmän bedömning

2 (4)
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Underlag för prioritering

Ärendenummer 3

Utmaningsbaserad Kunskapsdriven Innovation
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
20200951
2016:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Främja entreprenörskap, särskilt genom att
underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya
idéer och främja skapandet av nya företag,
inklusive genom företagskuvöser
Samverkansprojekt
2016‐09‐01 – 2019‐12‐31
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län.
2 771 368
4 250 000
0
7 021 368
Thanos Pinakas
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Detta är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Universitet och Högskolan Väst. Projektet
bygger på idén att högskolestudenter besitter en outnyttjad tillväxtskapande kapacitet som, i
rätt sammanhang och med viss handledning, kan leda till skapandet av innovativa idéer med
kommersiell potential. Projektets kärnaktivitet är genomförande av ett antal workshops, s.k.
utmaningspaket, där studenter från olika discipliner ska interagera tillsammans med forskare
och näringslivet i en konkret fråga. Avsikten är att dessa processer eventuellt ska leda till nya
tjänster, produkter och startups.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde och bidrar till specifikt mål. Konceptet med
”utmaningspaket” har tidigare applicerats för att möta samhällsutmaningar, i denna ansökan
ligger fokus på näringslivsutveckling istället. Projektet kännetecknas av en hög grad av
nyskapande, detta medför också dock att de egentliga resultaten från projektet är svåra att
förutse. Indikatoruppskattningen till exempel på 30 nya arbetstillfällen i företag som får stöd
kan bli en utmaning att uppnå under projektperioden. En gedigen planering finns kring
spridning av resultat, både nationellt och internationellt, vilket är positivt med tanke på
satsningens experimentella karaktär och potentialen att leverera goda exempel. 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: 10
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Projekt‐PM

Ärendenummer 3

Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
Högskolan Väst

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Små och medelstora företag i regionen har ett ökande behov av att stärka sin konkurrenskraft
som i allt större utsträckning bygger på en kunskapsdriven tillväxt (Global Talent Gothenburg /
West Sweden, Västsvenska handelskammaren). I detta arbete tillgodogörs inte på ett fullvärdigt
sätt en av de viktigaste resurserna i detta arbete, studenter, som tillför högutbildad
spetskompetens. Inom Västra Götalandsregionen finns uppemot 70 000 studenter, stora delar av
dessa kommer från andra delar av Sverige och världen i stort. Projektet söker medel för att
utveckla metoder som ökar förutsättningarna för studenter att vid sidan av sina ordinarie
studier starta och driva nya innovativa tillväxtföretag samt att bidra till ökad konkurrenskraft
bland små och medelstora företag i regionen.
Det finns en stark och utbredd vilja bland studenter att skapa och driva företag (Drivhuset:
Attityd 12/13) samtidigt som den stora massan studenter i stor utsträckning har en bristande
kunskap och erfarenhet av innovation och entreprenörskap. Detta understödjs av
Innovationsstödsutredningen (SOU 2012:41), som pekar på det stora avståndet mellan
studenter och innovationssystemet vilket synliggör en brist på ett anpassat stöd om hur man
som student ska gå tillväga för att starta och driva företag.
Regioner med tillgång till lärosäten ser ett starkt inflöde av nya medborgare i form av studenter
som kan bidra till ökad tillväxt och välfärd, om dessa väljer att stanna i regionen (VGR2020
strategi för till växt). Dock saknas tillräckligt med arbetstillfällen för att få majoriteten av dessa
att stanna efter examen. För att på ett smartare, hållbarare och mer inkluderande sätt
säkerställa att denna kompetens inte lämnar regionen krävs det att dessa har förutsättningar att
skapa och driva nya innovativa tillväxtföretag som tar sin utgångspunkt i den kunskap studenter
tillskansat sig inom ramen för sin utbildning.
Majoriteten av studenter har aldrig arbetat med ett entreprenöriellt och innovativt
förhållningssätt, dock är man intresserad av att skapa värde som får större spridning. När
studenter arbetar med konkreta utmaningar i interdisciplinära grupper ser de olika lösningar,
utifrån sin utbildningsbakgrund och tar fram nya innovativa lösningar tillsammans. Med aktivt
stöd av det existerande innovationssystemet tillför detta en katalyserande effekt som bidrar till
tillväxten i hela regionen.
Projektet ger små och medelstora företag tillgång till kompetens för att utveckla sin verksamhet
och öka sin konkurrenskraft kostnadseffektivt. Samtidigt får studenter tillgång till verktyg,
processer, nätverk och identifierad efterfrågan som möjliggör att de kan starta nya innovativa
tillväxtföretag. Detta främjar smart, hållbar och inkluderande tillväxt i regionen.
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Studenter, både Svenska och internationella, utgör en avgörande resurs för regionens
kunskapsdrivna ekonomi att växa och öka konkurrenskraften bland små och medelstora företag
utifrån sin kompetens. Det är därför viktigt att det finns goda förutsättningar att tidigt
säkerställa att denna kompetens stannar i regionen (VGR2020, strategi för tillväxt och
utveckling) genom ökade möjligheter att starta företag.
För att tillgodose att studenter startar fler innovativa tillväxtföretag och är en aktiv del i arbetet
med ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag som resulterar i att de väljer att
stanna i regionen, behövs en ny samordnande aktör som matchar studenter med andra
studenter i interdisciplinära grupper. Interdisciplinära grupper med konkret efterfrågan från
små och medelstora företag samt marknaden. På detta sätt vill projektet aktivt motverka den
könssegregerade och för underrepresenterade grupper exkluderande arbetsmarknaden och
innovationssystemet.

Omvärld och samverkan
Informationen är insamlad från databaser, kontakt med inkubatorer och studentorganisationer
vid svenska lärosäten samt internationell benchmarking. I Sverige är det för få studenter som
startar och driver nya innovativa tillväxtföretag samt bidrar till ökad konkurrenskraft hos
etablerade små och medelstora företag vid sidan av sina ordinarie studier. I
innovationssystemet vid Sveriges 15 största lärosäten konstateras att inget liknande initiativ
existerar, där studenten sätts i fokus. I regel arbetar lärosäten och deras innovationssystem
(exempelvis, Demola‐ metoden samt Challenge Lab på Chalmers tekniska högskola) genom olika
typer av entreprenörskapsutbildningar, poänggivande kurser eller reaktivt om en student söker
kontakt för att sprida kunskap (exempelvis Drivhuset), men inte allmänt vid sidan av sina
studier. Det alla dessa aktörer gör är bra men de har ett begränsat antal platser vilket utelämnar
majoriteten av den stora studentpopulationen. Internationellt bedrivs liknande verksamhet av
Stanford Hub for innovators som samlar studenter interdisciplinärt med företag för att hitta nya
marknadslösningar samt Centre for Social Innovation i Toronto som erbjuder ett co‐working
space som samlar entreprenörer av olika slag och samhällsutmaningar.
Projektet avser att använda sig av en proaktiv metod som fokuserar på att söka upp studenter
och koppla dem samman med konkret efterfrågan och affärsidéer insamlade från existerande
aktörer som tillsammans med stöd av innovationssystemet systematiskt ska leda till nya
innovativt lösningar. Vilket direkt leder till en ökad ekonomisk tillväxt något som särskiljer
projektet från annan verksamhet. Flera parter anser att omsättning från kunskap till
entreprenörskap och innovation är både ett viktigt och prioriterat område.
Innovationsstödsutredningen (SOU 2012:41) menar att studenter står alldeles för långt ifrån
innovationssystemet samtidigt som Sveriges innovationsstrategi 2012 säger att
välutbildade studenter som omsätter kunskap, metoder och idéer i yrkeslivet eller i eget företag
är viktiga för nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap. Ytterligare anger Västra
Götalandsregionens Strategi för tillväxt 2020 att processer och aktiviteter som synliggör och
stimulerar drivkrafterna bakom kreativitet, entreprenör‐ och intraprenörskap ska drivas,
skolungdomar och studenter prioriteras.
Med pilotprojektet #HelloNeighbour har Göteborgs universitet i samarbete med Black Dot ‐
Social Impact Hub som är en ideell organisation som skapats och drivs av studenter, tagit sig an
flyktingsituationen. Projektet engagerade 70 studenter i 13 olika interdisciplinära grupper som
tog fram nya lösningar till aktörer som arbetar med flyktingfrågan bland annat
Arbetsförmedlingen, Röda korset och Göteborgs räddningsmission. Resultatet visar på flera nya
innovativa lösningar, en del som implementerats i existerande verksamheter och andra som

Sida 4 (12)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

inkuberas för att utvecklas till nya innovativa tillväxtföretag. Fler liknande projekt med fokus på
att skapa nya innovativa tillväxtföretag och öka konkurrenskraften hos små och medelstora
företag kan skapas och skalas upp med en fortsatt finansiering där arbetet kan utvecklas och
systematiseras för att på lång sikt säkra en hållbar finansiering som möjliggör att verksamheten
kan stå på egna ben.
Projektet avser synliggöra EU som finansiär på projektets hemsida, tryckmaterial samt
presentationsmaterial under projektets gång, samt relevanta mediala utspel. Detta ansvar
kommer att ligga på en av de projektanställda för att rutiner ständigt ska säkerställas i
projektets kommunikation på ett sådant sätt att det följer den Europeiska regionala
utvecklingsfondens informationsansvar och grafiska riktlinjer.

Koppling till det regionala näringslivet
Små, medel och stora företag medverkar i utmaningspaket där de står för utmaningar och idéer
som de interdisciplinära grupperna arbetar med för att ta fram nya innovativa och affärsmässiga
lösningar som antingen ökar dessa företags konkurrenskraft (antingen genom att implementera
lösningen inom företaget eller rekryterar studenterna) eller avknoppas och bildar nya
innovativa tillväxtföretag. Företagen tillför utöver utmaningar och idéer en relevant kontext och
branschkompetens till de interdisciplinära grupperna av studenter vilket möjliggör
kompetensbyggande, etablering av relevanta nätverk i näringslivet och tydlig
verklighetsförankring. Projektet når det regionala näringslivet genom pågående dialog med
Västsvenska handelskammaren (små och medelstora företag), Lindholmen Science Park (stora
industriföretag), Uddevalla Kommun och företagskluster i Göteborgsregionen. Kontakt har
redan tagits med ett antal mindre (bland annat Pinya Group, Capture Innovation) och större
(Warner Music) företag och har indikationer på att de gärna är med och bidrar med idéer och
utmaningar som de själva inte i dagsläget kan utveckla eller realisera.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Projektets ambition är att exponera konceptet runt om i Östersjöregionen (Finland, Norge,
Danmark) som ser stora möjligheter att med innovation och entreprenörskap för studenter som
utgångspunkt länka samman lärosäten, myndigheter och näringsliv. Lösningar på utmaningar
och idéer i ett land kan föras över till andra länder i Östersjöregionen och därtill bidra till ett
ökat välstånd och länka samman regionen. Utifrån lärosätens redan etablerade samarbeten inom
Östersjöregionen kan studenter från olika länder arbeta med utmaningar och idéer över
lärosätes‐ och nationsgränser. På sådant sätt kan näringslivet från olika länder kopplas samman
och bygga nya samverkanskonstellationer som leder till ökad tillväxt och nya innovationer.

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål:
Att skapa goda förutsättningar för studenter att starta och driva kunskapsdrivna innovativt
tillväxtföretag vid sidan av sina ordinarie studier samt aktivt arbeta för att öka
konkurrenskraften för små och medelstora företag i regionen. Detta görs genom att utforma en
ny typ av samverkansmodell som inkluderar studenter i arbetet med
1. Nya affärsmöjligheter,
2. Tillväxt,
3. Kommersialisering av forskning.
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Projektet använder sig av följande kvalitetsmål och indikatorer: arbeta med minst 40 små och
medelstora företag, projektet leder till minst, 10 nystartade innovativa tillväxtföretag, involverar
minst 1000 studenter varav minst: 40% kvinnor, 30% internationella studenter, 40% i varje
utmaningspaket ska komma från ett annat lärosäte än Göteborgs universitet, minst 20 procent
av nya lösningar leder till projekt som kan överföras till inkubatorer och andra aktörer i
innovationssystemet.
Generell målsättning:
Identifiera den bästa utformningen för en kunskapsdriven innovationsmodell som riktar sig till
små och medelstora företag och som möjliggör kommersialisering av forskning.
Projektmål:
Utforma en effektiv samverkansmodell baserat på tidigare metoder som kopplar an till det
existerande innovationssystemet och tillför en katalyserande effekt som främjar nyföretagande,
en ökad tillväxt och konkurrenskraft i regionen. Projektet arbetar med breddad rekrytering för
att exponera grupper av studenter som normalt sett inte startar nya innovativa tillväxtföretag
eller bidrar till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag.
Delmål 1: Nya affärsmöjligheter (1‐5 dagar)
‐ Utveckla former för snabb (1‐5 dagar) prototyputveckling av små och medelstora företags
produkter och tjänster som ökar deras konkurrenskraft. Exempelvis fokusgrupper, design‐ och
affärsutveckling samt testarenor.
‐ Utveckla former för trippel‐helix kluster bestående av aktörer från små och medelstora företag,
forskning och det omgivande samhället att med hjälp av studenter dra nytta av nya
affärsmöjligheter som ska resultera i nya innovativa tillväxtföretag.
‐ Inventera infrastruktur som behövs för prototyputveckling och produktutveckling i Göteborg.
‐ Utforma kvalitativt uppföljningsarbete.
Delmål 2: Tillväxt (6 månader)
‐ Identifiera den bästa utformningen för ett utmaningspaket (6 månader) som bidrar till ökad
konkurrenskraft bland små och medelstora företag samt ökat nyföretagande bland studenter i
regionen anpassat för att engagera studenter.
‐ Utforma arbetssätt för att ta fram forskningsanalyser kopplade till utmaningspaketet.
‐ Att paketet genererar 40 lösningar till små och medelstora företag, var av.
‐ Minst 20 procent av dessa lösningar ska leda till idéer och projekt som kan överföras till
inkubatorer och andra aktörer i innovationssystemet som kan bli nya innovativa tillväxtföretag.
‐ Implementera lösningar i små och medelstora företag.
‐ Skapa förutsättningar för att kvalitetssäkrat rekrytera studenter med hög kompetens till
projekt som innefattas i delmål 3.
‐ Utforma kvalitativt uppföljningsarbete.
Delmål 3: Forskning (12 månader)
‐ Identifiera den bästa utformningen för ett utmaningspaket (12 månader) riktat till
kommersialisering av forskning som leder till nyföretagande anpassat för att engagera
studenter.
‐ Paketet genererar 10 nya projekt som kan leda till innovativa tillväxtföretag.
‐ Utforma kvalitativt uppföljningsarbete.
Delmål 4: Hållbar finansieringsmodell
‐ utforma en hållbar finansieringsmodell för Black Dots verksamhet som utgörs av att engagera
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studenter i den utmaningsbaserade kunskapsdrivna innovationsmodellen (se arbetssätt), vilket
möjliggör att verksamheten kan ta ett långsiktigt helhetsansvar och inte behöver söka mer
medel efter projektavslut. Exempelvis genom att ta betalt för utmatningspaket, sponsring och
konsulttjänster så som kompetensförsörjning.

Målgrupper
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. Deras
erfarenhet och kunskap om respektive sektor är avgörande för att studenter med hög
kompetens och begränsad erfarenhet ska kunna generera lösningar som kan genomgå hela
innovationsprocessen och på så sätt antingen hamna på marknaden eller implementeras i den
egna organisationen. Det är utifrån dem projektet samlar affärsmöjligheter som studenterna
arbetar med.
Projektets sekundära målgrupp är aktörer som har potential att bilda nya start‐ups.

Förväntat resultat vid projektavslut
Projektet förväntas resultera i en fungerande utmaningsbaserad kunskapsdriven
innovationsmodell anpassad för att bidra till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora
företag samt öka antalet företag som startas av studenter i Västra Götalandsregionen.
En modell som sedermera går att exponera för andra regioner i Östersjöregionen och
uppmärksammas på andra håll i världen. Modellen ska i sin utformning också möjliggöra att
verksamheten är självfinansierad och därigenom finansiellt hållbar. Fler än 1000 studenter
förväntas genomgått den utmaningsbaserade kunskapsdrivna innovationsmodell under
projektperioden. Fler än 20 procent av dessa lösningar ska leda till idéer och projekt som kan
överföras till inkubatorer och andra aktörer i innovationssystemet som kan bli nya innovativa
tillväxtföretag, implementera lösningar i små och medelstora företag. Göteborg och Västra
Götalandsregionen förväntas bli en naturlig plats för studenter att söka sig till för att starta
företag eller bidra till en ökad konkurrenskraft vid sidan av sin utbildning.
Förväntat resultat efter projektavslut:
‐
att ha utvecklat en fungerande utmaningsbaserad kunskapsdriven innovationsmodell
anpassad för att bidra till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag samt öka
antalet företag som startas av studenter i Västra götalandsregionen.
‐ att fler än 500 studenter har bidragit till att öka konkurrenskraften hos små‐ och medelstora
företag eller är på väg att starta ett nytt innovativt tillväxtföretag,
‐ att den utformade utmaningsbaserade kunskapsdrivna innovationsmodell exponeras för fler
än 3 länder i Östersjöregionen,
‐ att ovan nämnda modell exponeras till fler lärosäten i Sverige,
‐ att bland deltagarna är balans mellan könen,
‐ att minst en tredjedel är internationella studenter,
‐ att projektets resultat ligger som grund till framtida strategi inom Göteborgs universitet.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet leder på långsikt till att skapa katalyserande effekter på existerande aktörers
främjande av skapande av nya innovativa tillväxtföretag och ökad konkurrenskraft bland små‐
och medelstora företag. Detta genom en ökad innovationsförmåga i regionen. Små och
medelstora företag i regionen har en naturlig produkt och testarena med nära koppling till
akademin. Det bidrar till snabbare produktutveckling där forskning, teknologier och idéer
snabbare kommer till marknaden. Projektet främjar samtidigt att fler väljer att bli entreprenörer
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och startar företag i ett tidigt skede, som bygger på kunskapsdriven innovation i kollaboration
med andra studenter från skilda utbildningsdiscipliner.
Projektet planerar att successivt efter projekttiden exponera konceptet till fler lärosäten och på
så sätt bygga ett nationellt och internationellt nätverk av kunskapsdrivna
innovationsplattformar. Göteborgs universitet använder plattformen som en integrerad del av
deras verksamhet. Projektet leder till att en utmaningsbaserad kunskapsdriven innovations
modell kan vidare behållas och utvecklas genom en självbärande verksamhet. I sin helhet blir
Göteborg och Västra götalandsregionen ett område som arbetar långsiktigt med att behålla den
nationella och internationella akademiska kompetensen i regionen. Nya företag skapas och
etablerade små och medelstora företag identifierar nya marknader och produkter för att bygga
en hållbar framtid.
Göteborg och Västra Götalandsregionen blir en föregångsregion som andra delar av Sverige och
Europa tar efter och konceptet etableras på fler lärosäten. Projektet ämnar exponera metoden
för fler lärosäten i Östersjöregionen (Finland, Norge och Danmark) med hjälp av partners så som
lärosäten, inkubatorer och Science parks.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
För den administrativa samordningen ansvarar Forsknings‐ och innovationskontoret vid
Göteborgs universitet (FIK), som också står för projektanställningar. FIK har över 15 års
erfarenhet av administration av EU projekt (ramprogram och strukturfonder) kopplad till
akademin i samarbete med det omgivande samhället. Vid FIK finns ett trettiotal specialister
inom forskningsfinansiering, ekonomisk redovisning av EU‐projekt, affärsjuridik,
innovationsrådgivning och analys/utvärdering. Detta tillför projektet en stabil och långsiktig
administrativ förmåga som också aktivt inkluderar en viktig aktör i strävan att uppnå
projektmålen. Rekrytering av projektanställda sker under projektets första tre månader och
använder sig av Göteborgs universitets etablerade rekryteringsrutiner.
Högskolan Väst bidrar med informationsmöjligheter och innovationsrådgivning till studenter
samt kontaktskapande med det etablerade samhället och näringslivet i Trollhättan och dess
angränsande områden. Detta tillför projektet en tydlig regional förankring som möjliggör att
arbetet som i huvudsak kan komma att handla om insatser i Göteborgsområdet inte enbart ska
handla om storstadsutmaningar. Detta möjliggör att utmaningar som studenter arbetar med får
ett regionalt fokus. Projektorganisationen använder sig av ett till projektet starkt förankrat
etablerat regionalt nätverk för att hämta in utmaningar från den privata, offentliga sektorn och
den sociala ekonomin.

Arbetssätt
Projektet arbetar utifrån en framtagen utmaningsbaserad kunskapsdriven innovationsmodell
(UKIM) för att uppnå målsättningarna inom ramen för utlysningens insatsområde 2 ‐
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag. UKIM är indelad i tre utmaningspaket, (1)
Samhällsutmaningar (sökes ej medel för), (2) Tillväxt och (3) Forskning. I alla utmaningspaket
är utgångspunkten baserad på ett tema som utgår ifrån regionens tillväxtprogram och
prioriterade mål i samråd med aktörer från den sektor som utmaningspaketet riktats till. När väl
tema fastställts uppsöks små och medelstora företag genom upparbetade kanaler som bland
annat Västsvenska handelskammaren diverse klusternätverk genom Göteborgs universitet och
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Högskolan Väst. För att i samråd identifiera konkreta utmaningar och affärsmöjligheter som
främjar effektivisering och tillväxt.
I nästa steg utlyses paketet och studenter från samtliga lärosäten i regionen har möjlighet att i
konkurrens söka till en begränsat antal platser. Projektet uppsöker studenter från samtliga
lärosäten för att få en bred mångfald som uppfyller projektets tidigare angivna mål och
indikatorer. En urvalsprocess som inkluderar både utförligt ansökningsformulär och intervju
säkerställer att en stark interdisciplinär grupp studenter kopplas till en konkret utmaning från
en etablerad aktör som passar deras sammansättning för att därefter genomgå en serie
workshops där de tar del av värdeskapande processer. För projektet pågår ett utmaningspaket
under en given tidsperiod beroende på förutsättningarna; 6 månader mot tillväxt projekt samt
12 månader mot projekt som handlar om kommersialisering av forskningsresultat. För Delmål
1‐ Nya affärsmöjligheter sker aktiviteterna under en period av 1 till 5 dagar. Allt bygger på
komplexiteten i utmaningen och studenternas förmåga samt förutsättningar att arbeta inom den
givna sektorn.
Den interdisciplinära gruppen arbetar nära den aktör de matchats med för att lösningen ska ha
god verklighetsförankring och lätt kunna integreras i den existerande verksamheten. När väl ett
värde inledningsvis formuleras kopplas ett skräddarsytt stöd in från det existerande
innovationssystemet. Fokus är att idéer och lösningar snabbt ska omsättas i kommersiell
verksamhet. Rekrytering av studenter sker genom en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess
baserad på deltagande, utlåtande från handledare och processledare samt relevant
utbildningsbakgrund.
Den interna avstämningen och uppföljningen under genomförandet av projektet sker löpande av
de projektanställda som stämmer av med samtliga projektpartners. De arbetar också löpande
med att administrera hemsida, marknadsföring samt att exponera andra lärosäten i regionen
och landet för modellen och resultaten. Projektet ska under projekttiden identifiera en hållbar
finansieringsmodell för projektet som arbetar vidare med UKIM och regionens lärosäten. Detta
görs genom att testa olika kommersialiseringsmöjligheter av UKIM. Projektet arbetar löpande
med enkäter och intervjuer för att kvalitetssäkra metoden mot samtliga parter.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Projektadministration Projektadministration och koordination
(rapportering, arkivering etc).
Utmaningspaket
Utmaningspaket som i olika former samlar
utmaningar, innovativa grupper av
studenter samt kopplar an med
innovationssystemet.
Projektet samlar resultat från
 Utmaningspaket ‐
forskarsamhället, studenter arbetar med att
Forskning
testa och utveckla nya innovativa
tillväxtföretag.
Projektet samlar idéer, affärsmöjligheter och
 Utmaningspaket ‐
utmaningar från små och medelstora företag
Tillväxt
för att under en längre period (upp till 6
månader) utveckla dem till antingen nya
affärsmöjligheter för företagen eller genom
juridiska avtal låta studenter skapa nya
tillväxtföretag
 Utmaningspaket ‐ Nya Erbjuda små och medelstora företag tillgång
till snabb (1‐5 dagar) prototyp framställning
affärsmöjligheter
av nya produkter och tjänster utförda av
grupper studenter.
Extern
Marknadsföring för samtliga events, resor
kommunikation och
inom och utanför Sverige för spridning av
resultatspridning
resultat.
Projektet planerar även att åka till andra
 Internationell
lärosäten i östersjöregionen och hålla
erfarenhetsspridning
erfarenhetsseminarier.
Projektet kommer även att besöka
 Breddad rekrytering
gymnasieskolor i socioekonomiska utsatta
mot gymnasieskolor
områden för att lyfta möjligheterna med
högre utbildning och innovation och
entreprenörskap.
Projektet planerar även att åka till andra
 Nationell
lärosäten i landet och hålla
erfarenhetsspridning
erfarenhetsseminarier.
2 workshops utifrån samverkan mellan
 Regionala workshops
akademi och övriga parter.
Erfarenhetsseminarier där projektet bjuder
 Seminarieserie
in företrädare för akademi, näringsliv,
idéburen sektor samt offentlig sektor.
Projektet ämnar sprida goda exempel
 Storytelling med
sociala medier
Avslutsarbete
Projektet ska avslutas med att sammanställa
en bok baserat på projektets erfarenheter.
Utvärdering och
Löpande ha veckovisa, månatliga och
lärande
halvårsuppföljningar.
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Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐09‐01 ‐
2019‐12‐31
2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

Kostnad

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

1 527 961

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

1 177 896

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

3 885 428

2016‐09‐01 ‐
2019‐12‐31

1 403 034

2018‐09‐01 ‐
2019‐06‐30

278 045

2017‐09‐01 ‐
2019‐09‐30

84 139

2018‐09‐01 ‐
2019‐09‐30

264 474

2018‐09‐02 ‐
2019‐05‐31
2017‐10‐01 ‐
2019‐05‐31

202 832

2016‐09‐01 ‐
2019‐12‐31
2018‐10‐01 ‐
2019‐10‐31
2018‐09‐01 ‐
2019‐12‐31

388 253

859 667
6 591 285

185 291

528 656
397 826
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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 nya företag som får stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
‐ Omsättning i små ‐ och medelstora företag
‐ Antal SMF per 1 000 invånare
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

2016
242 680

2017
1 017 730

2018
1 017 821

2019
1 017 821

Totalt
3 296 052

135 000
3 000

225 000
25 000

300 000
45 000

300 000
65 000

960 000
138 000

40 000
172 827
593 507

80 000
724 787
2 072 517

80 000
724 851
2 167 672

80 000
724 851
2 187 672

280 000
2 347 316
7 021 368

593 507

2 072 517

2 167 672

2 187 672

7 021 368

593 507

2 072 517

2 167 672

2 187 672

7 021 368

Medfinansiering
Finansiär
2016
Offentlig kontantfinansiering
Göteborgs universitet
150 000
Västra
Götalandsregionen
250 000
Högskolan Väst
25 000
Total offentlig
kontantfinansiering
425 000
Total offentlig
finansiering
425 000

2017

2018

2019

Totalt

625 000

725 000

775 000

2 275 000

500 000
75 000

500 000
75 000

500 000
50 000

1 750 000
225 000

1 200 000

1 300 000

1 325 000

4 250 000

1 200 000

1 300 000

1 325 000

4 250 000

2017
872 517

2018
867 672

2019
862 672

Totalt
2 771 368

Stöd
Finansiering
EU‐medel

2016
168 507

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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39.47%
39.47%
60.53%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 4

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: FoU-check för Halland 2016-2018
Sökande organisation: Region Halland

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
3 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

1 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (10)

Näringslivets medverkan

6 (7)

Förnyelse och innovation

5 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

6 (8)

Allmän bedömning

3 (4)
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Underlag för prioritering

Ärendenummer 4

FoU‐checkar 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
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Region Halland
Västsverige
20201053
2016:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Ramprojekt
2016‐04‐01 – 2019‐05‐30
Halland
Samtliga kommuner i Hallands län

3 956 738
5 935 106
0
9 891 844
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektet ska stärka små och medelstora företags möjligheter att exempelvis konkurrera på
globala marknader, bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Detta ska uppnås
genom att 28 företag erhåller upp till 250 000 kr vardera i stöd, en FoU‐check, för att köpa in
forskningskompetens till utvecklingsinsatser. Företagen ska själva stå för minst hälften av
insatsens kostnad. Stödet ska på längre sikt bidra till kunskapsöverföring och förbättrade
kontaktvägar mellan mindre företag, akademi och forskningsinstitut. Det kommer exempelvis
att underlätta för framtida satsningar när forskning behöver involveras och samverkan kommer
ge nya affärsmöjligheter och internationell konkurrenskraft.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och är förankrat i
näringslivet. Projektet utgår från ett tidigare pilotprojekt som har samlat erfarenheter inför
denna satsning. Det är ett fokuserat projekt, där Region Halland och Almi samverkar för att
samla kompetensen och för att insatserna ska komma närmre företagen. Det finns ett integrerat
arbete för jämställdhet och icke‐diskriminering och planer på en bred marknadsföring för att
kunna nå ut till fler företag än tidigare. Sökande bedöms ha den operativa, administrativa och
ekonomiska förmågan att genomföra projektet.

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
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Projekt‐PM

Ärendenummer 4

Projektbeskrivning från ansökan
Samverkanspart
ALMI Företagspartner Halland AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för det halländska näringslivets
konkurrenskraft och sysselsättning. Samtidigt innebär den globaliserade marknaden att det
ställs allt större krav på företagen att förnya sig och erbjuda marknaden nya varor, tjänster och
processer. Detta ställer krav på att koppla till sig forsknings‐ och utvecklingsinsatser i företagen
genom externa aktörer inom universitet och högskolor eller fristående forskningsinstitutioner.
FoU‐verksamhet förknippas dock ofta med stora kostnader och risker. Därför har de mindre
företagen i regel små möjligheter att bedriva FoU verksamhet med egna resurser. Samspelet
mellan de mindre företagen i länet, universiteten och högskolorna är fortfarande relativt
begränsat och här finns en stor förbättringspotential. Ofta leder skilda incitament,
referensramar och kunskaps‐ och erfarenhetsbakgrunder till bristande förståelse för varandras
utmaningar, förutsättningar och behov. Forskningsinstituten har av tradition en bättre kontakt
med företagen men står också inför nya utmaningar. Samspelet och den ömsesidiga
kunskapsöverföringen måste förbättras om FoU‐andelen i de mindre företagen ska öka och om
företagen ska bli mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Detta projekt ligger i linje med
Region Hallands framtagna tillväxtstrategi som syftar till att göra Halland till en region som
stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande. I detta sammanhang utgör FoU‐
checkarna en beprövad metod för att stimulera FoU i små och medelstora företag. Därmed är det
en betydelsefull insats för genomförandet av Tillväxtstrategin. Denna strategi beskriver bland
annat hur konkurrenskraften skall utvecklas genom följande punkter:
‐ Ett generellt långsiktigt finansierat regionalt innovationssystem
‐ Innovationsdriven upphandling som drivkraft för förnyelse, social inkludering, jämlikhet,
jämställdhet och innovationer
‐ De halländska styrkeområdena‐ Hälsoinnovation, Grön tillväxt och Besöksnäring
‐ En ökning av offentliga och privata investeringar i FoU
‐ Omställning och förnyelse i existerande företag
‐ Entreprenörskap och ökat företagande
Erfarenheterna från det nyligen avslutade pilotprojektet avseende FoU‐check är goda och har
skapat erfarenhet och kunskap för att kunna utforma en fullskalig satsning på FoU‐checkar i
Halland. Pilotprojektet har omfattat fyra företag och stödbeloppet per företag har uppgått till
150 000 SEK. Företagen har bidragit med egen kontantinsats och med egen tid. Projekten valdes
ut bland ca 15 sökande till pilotomgången och med stor branschspridning. Projekten startade
upp under hösten 2014 och slutfördes 2015‐06‐30. Den begränsade projekttiden sattes upp för
att få ett underlag inför denna projektansökan. De deltagande företagen framhåller främst fyra
faktorer som inverkat på deras respektive projekt:
1. FoU‐checken har initierat/snabbat upp/effektiviserat processen inom företagets FoU.
2. Enkelt att söka och administrera, effektiv handläggning.
3. FoU‐insatserna viktiga för företagen, vilket FoU‐checken stimulerar.
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4. Genom FoU‐checken har företagets trovärdighet ökat internt/externt samt skapat ett lärande
gentemot FoU‐världen.

Omvärld och samverkan
FoU‐checkarna kommer att vara en del av det Halländska innovationsstödet. Investeringarna i
FoU är låga i Halland och FoU‐checkarna är ett av de verktyg som kommer att användas för att
stimulera näringslivet till ökade investeringar i FoU. Projektet kommer samverka med andra
aktörer i Halland och omgivande regioner som på olika sätt kan bidra till ökade kunskaper och
innovation i företagen i Halland. Exempelvis IUC Halland är en aktör med mycket kontakter
bland tillverkningsföretag med omställningsbehov. IUC Halland kommer vara en viktig kanal till
näringslivet. Industriell Dynamik (ID) är ytterligare en samarbetspart. Genom att ge företagen
en möjlighet till en första prövning av sina idéer via Industriell Dynamik blir det bättre
förberedda ärenden till FoU checkarna. ID kan också bidra till att skapa kontakter mellan
företagen och forskningsinstituten. Högskolan i Halmstad är också en samverkansaktör i
projektet, både för att hitta forskningsresurser men också för att stimulera forskare till att
kommersialisera sina forskningsfynd.
Varje företag som beviljas en FoU‐check betraktas som ett projekt. Alla företag måste
underkasta sig kravet att tydliggöra EU:s medverkan i projektet genom att:
1. ge en kort beskrivning av projektet, inklusive projektets syfte och resultat, på företagets
webbplats, om det finns en sådan. På webbplatsen ska det också framgå att företaget fått stöd
från Europeiska unionen.
2. sätta upp minst en affisch med information om projektet (FoU‐checken) och att projektet fått
stöd från Europeiska unionen.
3. se till att de som medverkar i projektet har fått information om stödet från Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
4. alla handlingar som rör genomförandet av projektet (själva utvecklingen som sker inom
ramen för FoU‐checken) och som är avsedda för allmänheten eller deltagarna innehåller en
uppgift om att projektet fått stöd från Europeiska unionen.
Information kring ovanstående kommer att finnas i beslutsbrevet. Själva huvudprojektet
kommer arbeta på samma sätt som ovan, i alla ovanstående sammanhang skall EUs logga och
därtill tillhörande text vara med. Detta gäller både Region Halland och samverkanspartnern Almi
Halland.

Koppling till det regionala näringslivet
Tidigare satsningar av liknande karaktär där syftet varit att med hjälp av checkar stimulera olika
typer av utvecklingsinsatser i företag, gjorda av bland annat Tillväxtverket och Vinnova har varit
till stor nytta för det regionala näringslivet. Vid närmare analys av slutrapporter från företag
som tidigare blivit beviljade stöd framkommer att företagen ofta kan flytta sin utveckling av
företagets produkter närmare i tiden och därigenom komma fortare ut på marknaden med
nyheter och stärka omsättningen tidigare. Andra kommentarer som framkommer ur
utvärderingar från tidigare stöd är att incitamentet att genomföra interna projekt i företagen är
högre när en utomstående organisation är involverad och granskar framfarten i projektet.
Sökande företag ser även positivt på att de blir uppmärksammade från externt håll och därmed
bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Genomförda program enligt ovanstående har tidigare fyllts med maximalt antalet sökanden,
vilket vittnar om att efterfrågan av utvecklingsstöd är stor i länet. Dessutom är bedömningen att
den uppsökande verksamheten från ALMI och ID kommer att generera ytterligare projekt, vilket
medför att efterfrågan på FoU‐checkarna kommer att vara stort. Dessutom behöver också
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företagen förstå vilka resurser som står till förfogande och därmed börja tänka i nya banor
avseende FoU. Efterfrågan styrks ytterligare då erfarenheterna från pilotprojektet visade på ett
stort intresse för FoU‐checkarna.
En rad undersökningar och analyser av det halländska näringslivet visar att företagens
investeringar i forskning och utveckling är förhållandevis låga och bör öka. Detta har Region
Halland tagit fasta på i regionens tillväxtstrategi och betonat vikten av att andelen investeringar
i FoU måste öka för att därmed förbättra regionens konkurrenskraft.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål
Projektet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att:
‐ Konkurrera på globala marknader
‐ Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
‐ Bidra till att påverka företagens förmåga att driva företaget hållbart, vad gäller jämställdhet,
inkludering, miljömässiga och ekonomiska faktorer.
‐ Bidra till en mer hållbar produktion
‐ Förbättra den kunskapsöverföringen mellan de mindre företagen, akademin och
forskningsinstituten.
Målsättningen är att nå runt 28 utvecklingsbara företag som erhåller upp till 250 000 kr vardera
i stöd. Skulle beloppen per företag bli lägre ökar antalet företag i motsvarande grad.
Erfarenheten visar att 50‐60 % av de tänkbara företagen faller ifrån och inte passar in i
projektets kriterier. Det betyder att projektet minst måste träffa runt 60‐70 företag för att nå
målet. Möjligtvis kan denna siffra öka då kriterierna i detta fall är snävare än i mer allmänna
stödprogram. Detta kan innebära att en dialog med runt 100 företag är nödvändig. De företag
som inte passar in i kriterierna för FoU‐check kan slussas till andra relevanta stöd som erbjuds i
regionen.
Målet är att minst 20 % av FoU‐korten ska gå till företag som ägs eller leds av kvinnor eller
utlandsfödda.
Projektet kommer att följa gällande riktlinjer för De minimis stöd. Detta innebär bland annat att
det totala stödet till ett företag inte får överstiga 200 000 € under en period om tre
beskattningsår (innevarande och de 2 föregående beskattningsåren).
Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 % av projektkostnaden. Denna
medfinansiering kan utgöras av eget arbete, eget eller externt kapital. Den egna kontanta
medfinansieringen ska uppgå till minst 20 % av projektbudgeten. All medfinansiering från
företaget skall vara säkerställd och tydligt presenterad i ansökan.

Målgrupp
Företag i Halland med starkt intresse för att konkurrera på en internationell marknad med varor
och tjänster med högt kunskapsinnehåll. Bolaget skall ha eller planerar att införskaffa resurser
för att kunna bedriva hållbara FoU‐projekt och ha uttalade tillväxtambitioner. Bedömningen är
att majoriteten av de sökande företagen redan idag konkurrerar på en internationell marknad.
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Projektet kommer att följa Almis modell för hållbart företagande. De består av 15 punkter och
belyser hur ett företag bör förhålla sig hållbarhetsfrågor inklusive redovisning till offentligen.
Hållbart företagande är ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika områden. De flesta
företag, inte minst mindre och medelstora företag, arbetar redan med hållbart företagande men
är kanske inte medvetna om det. Till exempel kanske de redan hushållar med resurser, erbjuder
en attraktiv arbetsmiljö, får ut den fulla potentialen av de anställda eller samverkar med
lokalsamhället. Dessa frågor kommer att tas upp med respektive sökande företag.
Stor uppmärksamhet kommer att inriktas på att nå målgrupper som normalt är
underrepresenterade i FoU‐sammanhang. Därför kommer projektet att kontakta företag i
regionen där företagets ledning till delar utgörs av kvinnor och/eller utlandsfödda personer.
Historiskt sett har dessa grupper varit underrepresenterade i tidigare stödprogram och dessa
grupper behöver därför uppmärksammas, exempelvis med riktade marknadsföringsåtgärder,
jämställdhetscertifierat kommunikationsmaterial och ett proaktivt arbetssätt. Detta innebär
bland annat att projektets verksamhet kommer att vända sig till nätverk utanför den ordinarie
sfären av företag som vanligtvis söker stöd för utveckling och på detta sätt nå fler företag som
leds eller ägs av kvinnor och/eller personer med utländsk bakgrund. Under 2011‐2013
genomförde Region Halland i nära samarbete med Almi ett projekt benämnt Konsultcheckar. I
denna satsning lades stor tonvikt i att nå företag som leds och/eller ägs av kvinnor och detta
resulterade i att andelen beviljade stöd till företag i denna grupp översteg 50. En
framgångsfaktor i detta projekt var att projektet marknadsfördes i massiv omfattning och i alla
tänkbara sammanhang. Dessa erfarenheter kommer att tas tillvara under projektet för att satsa
på en större mångfald hos de som tar emot stödet. Industriell Dynamik har också målsättningen
att 20 % av företagen som identifieras och kontaktas ägs eller drivs av kvinnor. Det är en
betydande andel när man ser på hur medel fördelas mellan kvinnor och män inom FoU‐området
idag.
Projektet kommer även att ta hjälp av Almis IFS‐rådgivare för att nå ut till företag som drivs av
utlandsfödda. Idag har detta arbetssätt medfört att andelen utlandsfödda personer har ökat i
Almis kundstock och fortsätter växa. Almi har arbetat utanför sina vanliga nätverk och på detta
sätt nått nya kunder. Erfarenheten från denna rådgivare kommer därför att vara viktigt i arbetet
med att nå en större bredd inom projektets målgrupp.

Förväntat resultat vid projektavslut
Att de beviljade FoU‐checkarna genomförs och avslutas framgångsrikt. Företagens
kompetensplattform kommer att bli större och de upparbetade kontakterna med
forskningsvärlden ger förutsättningar för framtida utvecklingsprojekt. Andra kommentarer som
framkommer ur utvärderingar från tidigare stöd är att incitamentet att genomföra interna
projekt i företagen är högre när en utomstående organisation är involverad och granskar
framfarten i projektet. Sökande företag ser även positivt på att de blir uppmärksammade från
externt håll och därmed bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Tidigare satsningar på FoU‐kort i Västra Götalandsregionen har genererat mycket goda resultat,
vilket framgår av efterföljande utvärderingar. Förväntningen är att nå minst lika goda resultat i
Halland och projektet kommer dra nytta av erfarenheterna från tidigare satsningar. FoU‐
checkarnas utvärdering kommer att ske från september 2018 till februari/mars 2019.
Utvärderingen kommer att kartlägga företagens förhållande till FoU och hur de utförda
insatserna har påverkat företaget och dess omvärld. Dessutom kommer processen med
hanteringen av själva FoU‐checken att analyseras i syfte att finna goda arbetsmetoder. Projektet
kommer också att kartlägga hur arbetet med de horisontella målen avseende antal företag som
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ägs eller leds av kvinnor eller utlandsfödda har uppnåtts. Målet är att minst 20% av FoU‐korten
skall nå dessa och det kommer att följas upp genom verktyget Bisnode, som mäter förändringar i
förädlingsvärde, antal anställda och omsättning över tid hos företagen. Effekten av FoU insatser
är med största sannolikhet först mätbara några år efter insatsen. Den externa utvärderaren
kommer även ge en helhetsbild av hur projektet fungerat och vilken nytta det tillfört. Detta
kommer att ske genom intervjuer med företagen och andra relevanta aktörer. Genom intervjuer
kan företagen uttrycka hur stödet påverkat deras verksamhet och hur de upplevt att stödet
fungerat. Resultatet av projektet kommer att spridas till den halländska politiken och i olika
relevanta nätverk i länet.

Förväntade effekter på lång sikt
Företagen och deras nätverk har skapat kontaktvägar till forskningsinstitut och underlättar
därmed framtida satsningar när forskning behöver involveras. Dessutom kommer företagen att
kunna se nya affärsmöjligheter genom att börja samverka med forskningsinstituten för att bättre
konkurrera på en internationell marknad. Region Halland och Almi kommer också kunna
använda de företagen som fått FoU‐checkar för att visa upp lyckade exempel och att samtidigt
avdramatisera kontakterna med forskningsvärlden och akademin. Företagen erhåller samtidigt
en bestående kompetenshöjning i bolaget och intresset för att ta in ytterligare nu kunskap har
ökat. När detta sker kan företagen också behöva rekrytera kvalificerad personal, som i sin tur
medverkar till att arbetsplatsen blir mer attraktiv för befintlig personal och framtida
rekryteringar.
Efter projektets genomförande har Region Halland och Almi ett väl fungerade arbetssätt att
stimulera företagen till ett kontinuerligt FoU‐arbete, som inte nödvändigtvis förutsätter externa
stödpengar.
Blir resultaten av projektet positiva kommer FoU checkar bli ett instrument som Region Halland
kommer att tillhandahålla det halländska näringslivet även efter projektets slut. Den här typen
av enkla finansiella instrument är viktiga för att klara framtidens utmaningar med ökad
konkurrenskraft och en globalisering av företagens marknader. Projektparterna kommer arbeta
för att checkarna skall stimulera hållbar utveckling i företagen både vad gäller jämställdhet,
inkludering och ekonomisk hållbarhet. Projektet förväntas även bidra till sysselsättningsmålet
för EU 2020‐strategin genom att projektet bidrar till att fler bolag utvecklas och växer, vilket
bidrar till att sysselsättningen i små och medelstora företag kan öka.

Organisation och genomförande
Projektorganisation
Region Halland är projektägare och samverkar med Almi Halland. Region Hallands roll är att
ansvara för och leda och driva projektet i enlighet med projektplanen medan Almi Halland utför
det operativa arbetet i direktkontakt med företagen. Almi Hallands kompetens kommer
användas i företagsanalyserna. Almis flöde av företag som söker annan typ av finansiering eller
rådgivning också är en möjlighet för kommunikation med potentiella företag med behov av FoU‐
kompetens.
Projektledare: 25% anställd hos Region Halland. En projektledare kommer att anställas för att
sköta projektet och fram tills dess kommer interna resurser användas.
Ekonom: 15% anställd hos Region Halland
Operativt ansvariga handläggare hos Almi Halland ca 50%. ALMI har också en ekonom som
sammanställer ALMIs del av projektet, den resursen finns ej registrerad i budget.
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Almi har lång erfarenhet av företagsutveckling och arbetar dagligen med små företag och dess
utveckling av nya varor och tjänster. Almi har också andra resurser som kan tillföras de sökande
företagen efter att FoU‐insatserna har avslutas, exempelvis finansiering och olika
tillväxtprogram.
Region Halland har lång erfarenhet av att leda tillväxtarbete och utgör en stabil och långsiktig
ledare i detta projekt. Region Halland kommer också att i framtiden ha möjlighet att fortsätta en
satsning på FoU‐checkar i egen regi om projektet slår väl ut.
Almi Halland och Region Halland utgör representanter i projektets projektråd tillsammans med
utvalda aktörer inom regionen. I dagsläget är Högskolan i Halmstad, IUC Halland, Connect Väst
samt Falkenbergs kommuns näringslivsbolag tillfrågade att ingå i projektrådet. Projektrådet
rekommenderar vilka företag som beviljas ett FoU‐kort. Projektrådet använder sig av en
checklista med kriterier för att välja vilka företag som skall beviljas FoU‐check. Under
beslutsmöten i projektgruppen medverkar de sökande företagen och föredrar sina respektive
projekt. Projektrådet lämnar sina rekommendationer till Region Halland som fattar det formella
beslutet att FoU‐checken beviljas till respektive företag.
Ett nära samarbete kommer att utvecklas med aktörsnätverket Industriell Dynamik, ID. En av
ID:s prioriterade uppgifter är att identifiera ett stort antal företag i länet som kan utvecklas
genom FoU‐insatser. I detta arbete kommer den aktuella FoU‐checken som en naturlig
fortsättning på en insats inom ramen för ID och ger företaget möjlighet att förverkliga sina
planer.
Stödberättigande kostnader enligt Främjandeförordningen §13 SFS 2015:210 är kostnader som
går att härleda till produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling eller liknande
ändamål, dock inte sådana kostnader som avser företagets normala drift. I delprojekten finns två
stödberättigande kostnadsslag: Kostnader för köp av tjänst och Personalkostnader. En mer
detaljerad beskrivning av kostnadsslagen finns under punkten 2.4 i villkorsbilagan till Beslut om
stöd.

Arbetssätt
Att marknadsföra och sälja in projektet kommer att ställa mycket höga krav då det är en stor
utmaning att hitta målgruppen och få denna målgrupp att ta till sig budskapet och träda till
handling. Därför kommer denna insats att kräva extraordinära insatser i form av tid och pengar
för att nå ut till de företag som har potential att söka FoU checken. Det ställer särskilt stora krav
på att all kommunikation är genus‐certifierad och att projektet arbetar genom kanaler det finns
unga företag, företag som leds och drivs av kvinnor och företag som leds och drivs av
utlandsfödda.
De kommunala näringslivsbolagen i länet är en viktigt samarbetspartner i kontakten med det
lokala näringslivet. Utöver detta kommer marknadsföring att ske utifrån en
kommunikationsplan som kommer tas fram och som särskilt kommer ta hänsyn till de
horisontella kriterierna som nämndes ovan.
Ansöknings‐ och beslutsförfarande sker i 9 steg:
1.Företaget tar en första kontakt med Region Halland eller Almi för att stämma av om deras idé
kan vara lämplig för en fullödig ansökan.
2. Ansökan skickas digitalt till Region Halland.
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3. Om företagen uppfyller formella krav träffar Almi sökanden för ett individuellt möte, där
projektet gås igenom och företagens behov kartläggs. I den mån projektet behöver förtydligas
före en regelrätt ansökan kan Industriell Dynamik vara en viktig partner med möjlighet att
genomföra kortare analyser av projekten.
4. Därefter genomför Almis handläggare en grundlig undersökning av företaget och projektet
och avgör om det passar in i satsningen på FoU‐checken. Om detta inte är fallet försöker
handläggaren lotsa projektet till en mer lämplig resurs, där projektet kan erhålla stöd.
Handläggarna på Almi arbetar efter en checklista som baseras på ett antal kriterier som
provades under pilotprojektet, där varje kriterium poängsätts. Kriterierna är:
‐ Projektet har en tydlig koppling till företagets affärsverksamhet.
‐ Projektet är väl förankrat i marknadens behov.
‐ Marknaden och möjligheten för tillväxt ska tydligt beskrivas och marknadsbehovet väl
dokumenteras.
‐ Konkurrenssituationen (marknad och teknik) är tydligt beskriven.
‐ Projektet stärker företagets konkurrenskraft.
‐ Övertygande beskrivning ges på konkurrensfördelar som resultatet av projektet avser att ge,
exempelvis förbättrad pris/prestanda i förhållande till nuvarande lösningar, minskad
miljöbelastning, stärkta immateriella tillgångar, minskade tillverkningskostnader och
förbättrade marginaler.
‐ Miljömässig hållbar utveckling. Utveckling och förnyelse som bidrar till en miljövänlig hållbar
utveckling.
‐ Projektet har behov av forsknings‐ och utvecklingsinsatser från forskningsinstitut, universitet
och högskolor.
När handläggaren gjort sin bedömning utifrån checklistan processas ansökan. Stödet kan variera
i storlek men är maximerat till 250 000 SEK per bolag. Därutöver måste bolaget finansiera 50%
av den totala projektbudgeten, i en kombination av egen kontantinsats och egen nedlagd tid.
5. Om kraven är uppfyllda lämnas ansökan till projektrådet som består av Almi Halland, Region
Halland och några av länets andra företagsstödjande aktörer. Denna grupp träffar företagen
och gör därefter den slutgiltiga bedömningen utifrån den checklista som tagits fram för
bedömningar av företagen och projekten. Gruppen rekommenderar vilka företag som skall
beviljas en FoU check.
6. Därefter fattar Region Halland det formella beslutet och meddelar företaget.
7. När företaget genomfört FoU‐insatsen redovisar de detta och redovisningen granskas utifrån
en checklista. Almi Halland gör denna granskning på uppdrag av Region Halland.
8. Region Halland går därefter igenom granskningsrapporten innan utbetalning görs.
9. Alla företag kommer att läggas in i Region Hallands uppföljningssystem där företagens
utveckling av antalet anställda, förädlingsvärde och omsättning följs upp över tid.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Avslutsarbete

Ta fram kommunikationsplan för att nå ut
till fler företag samt genomföra
informationsåtgärder.
Administrativ avslutning med framtagning
av aktuella slutrapporter, resultatspridning,
och framtagande av beslutsunderlag för
fortsatt satsning.
Uppföljning av företagen och dess insatser.
Utförs av extern utvärderare och beräknas
pågå under projektets senare del.
Projektledning, ekonomihantering, operativt
arbete som tex företagsmöten, framtagande
av checklista för redovisning av
projektresultat, beslutsmöten, analys av
företag, samverkan och annan hantering av
FoU‐checkarna.
Företagen genomför med hjälp av
forskningsinstitut/forskare den insats som
de beviljats stöd till.

Utvärdering och
lärande
Projektorganisation

Företagen genomför
FoU‐satsningarna

Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐04‐01 ‐
2019‐02‐28

Kostnad

2019‐03‐01 ‐
2019‐05‐30

182 623

2017‐01‐01 ‐
2019‐04‐30

200 000

2016‐04‐01 ‐
2019‐02‐28

2 309 222

2016‐04‐01 ‐
2019‐02‐28

14 000 000

200 000

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
Sysselsättningsökning i företag som får stöd
Antal företag som får stöd

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

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

Sida 10 (11)

Tillväxtverket

Värde
15
28

version 1.0 160222

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap
och externa
tjänster
Resor och logi
Investeringar
materiel och
externa lokaler
Schablonkostnader
Summa
kostnader
Projektintäkter
Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)
Summa avgår
projektintäkter
Summa faktiska
kostnader
Summa totala
kostnader

2016
353 450

2017
467 000

2018
467 000

2019
185 500

Totalt
1 472 950

75 000
20 000

125 000
25 000

100 000
25 000

100 000
5 000

400 000
75 000

3 000 000
226 497

5 000 000
299 262

5 000 000
299 263

1 000 000
118 872

14 000 000
943 894

3 674 947

5 916 262

5 891 263

1 409 372

16 891 844

1 500 000

2 500 000

2 500 000

500 000

7 000 000

1 500 000

2 500 000

2 500 000

500 000

7 000 000

2 174 947

3 416 262

3 391 263

909 372

9 891 844

2 174 947

3 416 262

3 391 263

909 372

9 891 844

Medfinansiering
Finansiär
2016
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
972 703
Almi Halland
332 266
Total offentlig
kontantfinansiering 1 304 969
Total offentlig
finansiering
1 304 969

2017

2018

2019

Totalt

1 606 736
443 021

1 591 736
443 021

361 031
184 592

4 532 206
1 402 900

2 049 757

2 034 757

545 623

5 935 106

2 049 757

2 034 757

545 623

5 935 106

2017
1 366 505

2018
1 356 506

2019
363 749

Stöd
Finansiering
EU‐medel

2016
869 978

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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Totalt
3 956 738

40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 5

Underlag för prioritering ERUF
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Marknadslyftet
Sökande organisation: Industriellt utvecklingscentrum i Halland AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
5 (7)

Grad av gränsöverskridande samverkan

3 (5)

Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

5 (10)

Näringslivets medverkan

3 (7)

Förnyelse och innovation

4 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

5 (8)

Allmän bedömning

3 (4)
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Underlag för prioritering

Ärendenummer 5

Marknadslyftet
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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Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Västsverige
20200947
2016:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Samverkansprojekt
2016‐09‐01 – 2019‐12‐31
Halland, Västra Götaland
Samtliga kommuner i Hallands län och Västra
Götalands län
4 400 000
6 600 000
0
11 000 000
Linnea Hagblom
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Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Projektets mål är att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom att utveckla och
genomföra marknadsorienterade strategier för marknadsexpansion, med nya eller befintliga
produkter och tjänster. IUC Halland kommer att stötta företagen i att utveckla
marknadsstrategier genom enskild coachning och gemensamma seminarier. För att möjliggöra
detta kommer även metoden utvecklas och projektet kommer hämta erfarenheter från bland
annat IUC Norrbotten. Syftet är att arbeta för en marknadsorientering i företagen, jämte den
produktionsorientering som finns i många tillverkningsföretag i regionen. Insatserna ska på sikt
leda till exempelvis förbättrade innovationsprocesser, ökad konkurrenskraft och att fler
produkter kommersialiseras.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde, bidrar till specifikt mål och är förankrat i
näringslivet. Projektet ska genom samverkan med övriga IUC‐noder i Västra Götaland
komplettera deras insatser. Projektet kommer hämta erfarenheter från IUC Norrbotten och
sprida metoderna nationellt, vilket ger en nationell samverkan. Projektet har ett aktivt arbete för
jämställdhet och icke‐diskriminering. Inga tydliga planer på hur metoden kommer tillämpas
regionalt efter projektslut finns formulerade i ansökan. Det finns ingen privat medfinansiering
och företagen går inte in med deltagaravgifter. Sökande bedöms ha den operativa,
administrativa och ekonomiska förmågan att genomföra projektet.

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: 8
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Projekt‐PM

Ärendenummer 5

Projektbeskrivning från ansökan
Samverkansparter
Industrial Development Center West Sweden AB
Industriellt Utvecklingscentrum i Sjuhärad AB
Industriellt Utvecklingscentrum Väst AB

Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Sveriges tillväxt och välfärd är i dag direkt beroende av hur industrin utvecklas då den
tillverkande industrin svarar för mer än halva exporten. 700 000 människor är verksamma inom
denna sektor och uppskattningsvis ytterligare 1,4 miljoner människor är indirekt beroende av
den, därav många inom tjänsteföretag. Industrin står inför stora utmaningar i framtiden.
Sveriges tillverkningsindustri är utsatt för hård konkurrens varje dag. Den svenska exporten står
fortfarande stark, men förlorar exportandelar i relation till omvärlden främst på grund av en
svag tillväxt i Europa. Små och medelstora företag och deras innovationsförmåga är viktiga för
skapande av arbetstillfällen i regionen. Samtidigt är små och medelstora företag sårbara och
brist på strategiskt arbete gör att de inte växer i den utsträckning de skulle kunna göra. I takt
med att marknaden blir mer global måste företagen kunna konkurrera med de allra bästa och
jobba närmare kunderna och med större fokus på att skapa ett mervärde för dem. Förmågan att
utveckla långsiktiga kundrelationer har ett starkt samband med hur väl företaget presterar på
marknaden.
För det enskilda företaget är den stora frågan vad de kan göra för att öka sin framtida
konkurrenskraft och hur företagsledningen ska agera för att uppnå långsiktig lönsamhet. Svensk
industri besitter hög kompetens, hög produktivitet och utvecklar produkter med ett högt
kunskapsinnehåll. Men för att vara internationellt konkurrenskraftig räcker det inte att utveckla
och tillverka avancerade/komplexa produkter och tillverkningssystem. Utan förmågan att
hantera marknaden och göra goda affärer, blir företagen ändå inte konkurrenskraftiga. Därför är
det avgörande att svensk industri stärker sin position både på inhemska och internationella
marknader. Olika människors förmågor är viktiga i detta sammanhang och frågor kring
jämställdhet och lika möjligheter har en självklar plats i marknadsutvecklingen.
Tillväxtanalyser som Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB (IUC Halland) har genomfört
visar att företagen vill utvecklas på marknadssidan, till exempel genom att ta sig in på nya
marknader, ta fram nya produkter, hitta nya kundsegment eller utveckla produktnära tjänster.
Industriföretag är ofta produktionsorienterade, de är duktigare på att arbeta med att
effektivisera sin produktion än de är att arbeta på att utveckla marknader. Det skulle innebära
betydande konkurrensfördelar om industrin tog marknadsorientering som strategiskt vägval,
det vill säga större fokus på kunden, lönsamheten och marknadskommunikationen. Samtidigt
innebär detta en hel del utmaningar då produktionsorientering och marknadsorientering inte
kan stå i motsatsförhållande till varandra. För att klara konkurrensen gäller det att vara
framstående i båda delar. Det finns potential för Hallands och Västra Götalands industriföretag
att fortsätta sin strävan mot ökad produktivitet samtidigt som man sätter ett strategiskt fokus på
marknadsutveckling. Konkurrenskraft, antal arbetstillfällen och social trygghet stärks när
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företagen ändrar fokus från kostnadssidan till intäktssidan. Pris och kostnadsreduktion blir då
inte enda konkurrensfaktorn.
Projektet ska genomföra insatser så att fler små och medelstora företag kan satsa på att utveckla
nya marknader. Projektet ska vara en brygga mellan potentiella produkter och
kunden/marknaden/affären, och se till att de utmaningar som finns på vägen däremellan kan
övervinnas.
En insats med fokus på marknadsutveckling ligger väl i linje med Europa 2020‐strategin om en
smart, hållbar och inkluderande tillväxt, då små och medelstora företag har en avgörande roll
för en bred sysselsättning och för förnyelse av näringslivet. För att små, innovativa företag ska
ha en möjlighet att växa, ska projektet stärka det senare skedet av innovationsprocessen, då
produkter, tjänster och processer framgångsrikt ska introduceras på marknaden.

Omvärld och samverkan
IUC Halland är sprunget ur ett behov att långsiktigt stödja utvecklingen av halländska
industriföretag och ingår i IUC‐nätverket där 16 enskilda IUC‐bolag gemensamt äger IUC Sverige
AB. Detta projekt kommer att ske i samverkan med övriga IUC‐bolag i Västra Götaland. Bakom
IUC Halland står bland andra TEK Kompetens, Unionen och Region Halland och ett antal
industriföretag. Genom ett nära samarbete med TEK kompetens i Halland finns en koppling till
ett stort nätverk med halländska företag, administrativ kompetens och ett välutbyggt
affärssystem anpassat för att hantera projektinsatser. I ordinarie verksamhet drivs två projekt:
Företagslyftet i Väst samt Industriell Dynamik. Marknadslyftet kommer med sin inriktning mot
marknadsutveckling att vara ett komplement till de andra projekten.
Sedan 2009 driver IDC West Produktionskompetenscentrum, en satsning som arbetat med
effektiviseringsarbete i de tillverkande företagen. I Västsverige pågår även omfattande insatser
inom strategisk kompetensförsörjning; IUC‐bolagen i Västra Götaland driver Kompetensnavet
och IUC Halland driver tillsammans med Göteborgs tekniska college projektet Företagslyftet i
Väst, båda projekten är finansierade av Europeiska Socialfonden. Under 2016 startades
projektet Hållbar industriell utveckling upp (projektägare IDC West) där företagen ska få
stöttning i hållbar produktion, nya material och produktutveckling. IUC Halland samarbetar med
detta projekt och ett antal halländska företag kommer att delta. Sett till de satsningar som redan
är igång är ett projekt inom marknadsutveckling ett komplement.
Marknadslyftet kommer att få en samordnande roll när det gäller verksamhetsutveckling i små
och medelstora företag. Befintliga resurser, aktörer och utvecklingsprojekt kommer att
samordnas för att ge bästa möjliga effekt. I den grad det är möjligt kommer IUC Halland att
koordinera insatserna med den strategiska kompetensförsörjning som pågår i Västsverige
(Kompetensnavet och Företagslyftet i Väst), med IDCs projekt Hållbar Industriell Utveckling
samt med det IDC‐drivna Material ConneXion, som sedan 2012 aktivt arbetar med att söka nya
och bättre materiallösningar. På så sätt skapas en sammanhållen insats för att stödja Västsvensk
industri på organisatorisk nivå samtidigt som individen stöttas med kompetensutveckling, vilket
borgar för långsiktigt hållbara effekter.
Projektet kommer också att söka samarbete med aktörer som arbetar med export, tanken är att
deltagande företag som inom ramen för detta projekt utvecklar en exportstrategi och slussas
vidare till andra aktörer. Här kommer det att sökas samarbete med Exportklubben i Halland,
Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden och Region Halland, samt Enterprise Europe
Network (EEN), och projektet kommer att undersöka möjligheten att koppla företag till deras
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tjänster. Även Industriell Dynamik kan komplettera en satsning på marknadsutveckling väl.
Marknadslyftet ska därför ses i ett sammanhang med övriga projektsatsningar mot tillverkande
industri, och kommer att fylla ett behov som inte täcks i andra insatser.
Projektet kommer att ta tillvara erfarenheterna från ett annat framgångsrikt
regionalfondsprojekt (Pegin XL) som drivs av IUC Norrbotten och Business Sweden, som stöttar
företag att utveckla sin export. IUC Halland har under hösten 2015 besökt detta projekt och
avser att överföra delar av detta arbetssätt till Västsverige och kommer att under projektets
gång genomföra ett kunskapsutbyte med projektledningen. Ett av marknadslyftets mål är att
etablera ett gemensamt arbetssätt för att stötta marknadsutveckling i regionen, även efter att
detta projekt avslutats. Det är viktigt att bygga vidare på erfarenheterna från andra projekt för
att få goda förutsättningar att åstadkomma en stärkt konkurrenskraft och tillväxt för industrin i
Västsverige.

Koppling till det regionala näringslivet
IUC Hallands uppgift är att är att stödja utvecklingen av Hallands industriföretag. Bland
delägarna finns 25 halländska industriföretag och i nätverket finns ännu fler företag som visar
stort engagemang för de olika satsningarna. Genom ett nära samarbete med TEK Kompetens i
Halland finns tillgång till ett väl uppbyggt företagsnätverk med industri och tjänsteföretag.
Tillsammans med sina samarbetspartners verkar IUC Halland för en större samverkan mellan
företag och andra aktörer i regionen. Verksamheten utgår från vad industrin behöver för att
utvecklas och genomför årligen ett stort antal företagsbesök och företagsanalyser och projekten
är skapade ur ett reellt behov hos företagen. Inom IUC Halland och övriga samverkande IUC‐
bolag finns många olika erfarenheter från industriverksamhet och det finns stor insikt i vad som
behövs för att få företag att klara av framtida utmaningar. IUC Halland bistår med
behovsanalyser, kompetensförsörjning, utvecklingsmedel och olika projektinsatser. I projektet
Företagslyftet i Väst kommer IUC Halland att arbeta aktivt med 55 företag i Halland och i
Göteborgsregionen, och genom Kompetensnavet kommer 180 företag i Västra
Götalandsregionen att få stöd med kompetensförsörjning. Genom dessa två och andra pågående
projekt har IUC en väl förankrad verksamhet bland regionens industriföretag.
Även om den tillverkande industrin i regionen kan bli bättre när det gäller effektiv produktion,
håller den hög klass när det gäller tillverkning och kvalitet. Att kunna arbeta mer
marknadsorienterat kommer att bli allt viktigare och kan vara den fördel industrin behöver för
att bli internationellt konkurrenskraftig.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuell.

Mål och resultat
Mål
Övergripande mål
Syftet är att åstadkomma en långsiktigt hållbar och inkluderande tillväxt inom västsvensk
industri och därmed bidra till en attraktiv region med hög sysselsättning.
Projektmål
Projektets mål är att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom att utveckla och
genomföra marknadsorienterade strategier för expansion på nya eller befintliga marknader,
med nya eller befintliga produkter, med tillhörande tjänster.
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Delmål
‐Företagen har fått en förbättrad behovsbild när det gäller marknadsfrågor utefter sitt nuläge
‐Företagen har fått ökad insikt om ett marknadsorienterat synsätt och en vilja att jobba med
marknadsutveckling
‐ Med ett större marknadsfokus har företagen förbättrat sina innovationsprocesser
‐Företagen har fått mer kunskap kring frågor om jämställdhet, lika möjligheter och icke‐
diskriminering samt har en ökad förståelse för hur dessa frågor påverkar utvecklingen av
marknadssidan.
‐Företagen har ökat sin förmåga att jobba med en marknadsorienterad strategi med hjälp av en
handlingsplan
‐Företagen har fått ökade förutsättningar för en expansion på nya marknader
‐Företagen genomför konkreta affärer på nya marknader/med nya kunder/nya segment/nya
produkter
‐Projektet utvecklar metoder för att garantera långsiktiga effekter och spridning av kunskap
även efter att projektet avslutats.

Målgrupp
Små och medelstora företag med tillverkning eller industrinära tjänster i Halland och Västra
Götaland

Förväntat resultat vid projektavslut
‐Behovsanalyser har genomförts på 60 små och medelstora industriföretag
‐40 företag har genomfört en djup nulägesanalys och tagit fram en handlingsplan för sin
strategiska marknadsutveckling
‐25 företag har fått hjälp att genomföra handlingsplanen och ökat sin position på nya eller
befintliga marknader
‐Företagen har ökad kunskap om marknadsutveckling och ökad förmåga att arbeta strategiskt
för att vinna andelar på ny eller befintlig marknad eller mot nya kunder/kundsegment.
‐Projektet har utvecklat och dokumenterat ett arbetssätt för att arbeta med marknadsutveckling
på små och medelstora företag. Arbetssättet har spridits till flera intressenter och bidrar till
långsiktiga effekter i projektet.
‐Projektet har genomfört ett antal seminarier/nätverksträffar inom marknadsutveckling och
inom jämställdhet och mångfald.

Förväntade effekter på lång sikt
På lång sikt förväntas projektet leda till:
‐industriföretag som tillväxer på nya marknader
‐ökad lönsamhet på befintliga marknader
‐att företagen blir mer affärsmässiga och marknadsorienterade
‐förbättrade innovationsprocesser i företagen
‐fler små och medelstora industriföretag som expanderar
‐ökad konkurrenskraft för små och medelstora industriföretag
‐att fler produkter kommersialiseras både på inhemsk och exportmarknad
‐jobbskapande, att fler kvinnor och män kommer i arbete
‐ en inkluderande tillväxt genom ökad medvetenhet om jämställdhet, lika möjligheter och icke‐
diskriminering.
Förutom de obligatoriska indikatorerna, kommer projektet att även följa upp dessa indikatorer:
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1. Antal företag som under projekttiden genomför konkreta affärer på nya marknader/med
nya kunder/med nytt kundsegment/med nya produkter (källa: företagsbesök samt
intervjuer med företagsledare).
2. Antal företag som har utvecklar sin strategi för att agera på nya eller etablerade
marknader (källa: enkät, extern utvärdering).
3. Antal företagsledare som bedömer att projektets insatser ökar företagets
konkurrensförmåga (källa: intervjuer, extern utvärdering).
4. Antal företagsledare som bedömer att projektets insatser bidrar till att företaget kan
expandera på nya marknader (källa: enkät, extern utvärdering).
5. Antal företagsledare som har ökad kunskap och insikt om jämställdhets‐ och
mångfaldsarbete (källa: enkät, extern utvärdering).

Organisation och genomförande
Projektorganisation
IUC Halland ansvarar för projektledning av hela projektet. IUC Halland ansvarar också för
administration, projektekonomi, koordinering av aktiviteter och rapportering till berörd
finansiär. För en del tjänster som krävs för att genomföra projektet kommer det att anlitas
personal vid de olika IUC‐bolagen och en del tjänster kommer IUC Halland att upphandla. Någon
av de samverkande organisationerna kommer att tillhandahålla en företagscoach med generell
kompetens inom företagsutveckling, eventuellt delas denna tjänst på flera IUC‐bolag. Denna
coach/coacher kommer att genomföra de inledande mer generella analyserna av företagen och
sedan driva utvecklingen av de verktyg som tas fram. Denna eller dessa personer kommer att
vara bärare av projektets arbetssätt inom samverkande organisationer. På IUC Halland finns
administrativ kompetens och kompetens kring upphandlingsförfarande. Det finns också
projektledarerfarenhet då IUC Halland är delprojektledare för det ESF‐finansierade
Företagslyftet i Väst. Lika möjligheter är bärande i IUC Hallands verksamhetsidé och
organisationen arbetar internt med jämställdhetsplan och plan för icke‐diskriminering. Delar av
personalen inom IUC Halland har jämställdhetskompetens vilket kommer att nyttjas i
projektverksamheten.
IUC‐bolagen i Västsverige har erfarenhet av att äga och genomföra EU‐finansierade
utvecklingsprojekt och kunskap och erfarenheter om projektverksamhet från de olika IUC‐
bolagen kommer att flätas samman.
Följande tjänster kommer att utgöra projektorganisationen:
‐Projektledare, 100%, anställs av IUC Halland. Har övergripande ansvar för projektets
genomförande, samverkan, och uppföljning av projektet mål och olika planer. Kommer att vara
sammankallande i projektets olika arbetsgrupper samt ansvarar för projektkommunikation och
jämställdhet och mångfald.
‐Företagscoach, generell kompetens, 60%, anställd vid IUC. Kommer att ansvara för de
inledande företagsbesöken och behovsanalyserna samt ha ett ansvar för att utveckla och
dokumentera arbetsprocessen med tillhörande verktyg.
‐Företagscoach, specialistkompetens inom marknadsutveckling, 100%, upphandlas våren 2017.
Kommer att ha ett övergripande ansvar för genomförandet av analyser och coachning av
företagen.
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‐Projektekonom/administratör, 50 %, anställd vid IUC Halland. Kommer att ha ett övergripande
ansvar för uppföljning och rapportering av projektets ekonomi samt begäran om utbetalningar.
‐Ytterligare konsulter/utbildare med specialistkompetens inom jämställdhet, lika möjligheter
och icke diskriminering, samt inom marknadsutveckling kommer att upphandlas under
projektets gång för att göra olika insatser mot företagen.
Inom projektet kommer det att bildas 3 projektgrupper som bland annat kommer att utvärdera
projektets resultat och effekter på olika nivåer. Projektplaner kommer följas upp, bland annat
kommunikationsplan och planen för jämställdhet och mångfald.
1) Den operativa projektgruppen, bestående av projektledare och administratör träffas varje
vecka för ett pulsmöte där aktiviteter och indikatorer följs upp.
2) Den strategiska projektgruppen, då även coacherna ansluter, träffas varannan vecka för en
genomgång av processerna ute på företagen och utvecklingen av metoden.
3) Styrgruppen kommer att träffas en gång i kvartalet där projektet följs upp på strategisk nivå.
IUC Hallands VD kommer att vara styrgruppens ordförande.

Arbetssätt
Tanken med detta projekt är att hjälpa företagen att utveckla och genomföra strategier som tar
sin utgångspunkt i marknaden. I projektet kommer företag få frågor såsom: Var ska ni tjäna era
pengar i framtiden? Vilka kunder vänder ni er till? Hur ska ni nå dem och vilket erbjudande har
ni? Företagen erbjuds långsiktigt stöd för att utveckla och realisera en marknadsstrategi som ska
leda fram till konkreta affärer under projektets gång. Arbetet innebär att coacha företagen i att
implementera nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå en starkare position på befintliga
eller nya marknader. Kopplat till denna inledande behovsanalys/idéutvärdering sker en
utveckling av verktyg för att stödja denna process vilket innebär etablering av ett nytt arbetssätt
för att stödja framväxten av nya tillväxtföretag.
Deltagande företag kommer att administreras med hjälp av ett omfattande affärssystem på IUC
Halland för uppföljning och utvärdering av projektverksamheten. Projektet kommer att inledas
med uppstartsfas där projektorganisationen kommer att sättas samman, personal kommer att
rekryteras och där mindre anpassningar av affärssystemet görs för att kvalitetssäkra
uppföljning och rapportering av projektet. Under denna uppstartsfas kommer projektet även att
bestämma vilka företag som ska delta.
Tanken är att processen/arbetssättet ska lyftas till en nationell nivå med hjälp av IUC Sverige
och spridning kommer även ske på konferenser. Processen ska inkludera ett jämställdhets‐ och
icke diskriminerings‐perspektiv.
Projektet kommer att upprätta en plan för jämställdhet och icke‐diskriminering tillsammans
med den externa utvärderaren med mätbara mål, indikatorer och aktiviteter. Projektet kommer
anlita föreläsare/genusexperter/inspiratörer för att genomföra insatser i samband med övriga
aktiviteter. På detta sätt skapas en förståelse för hur frågor kring jämställdhet, lika möjligheter
och icke‐diskriminering påverkar företagens framgång på marknaden. I de fall det är relevant
kommer verktyg som utvecklas inom projektet att integrera jämställdhet och icke‐
diskriminering.
Projektet kommer att innehålla stöd för processledning/coachning till företagen i fyra olika steg:
Steg 1: Behovsanalys
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I ett första steg genomförs företagsbesök och behovsanalyser hos 60 industriföretag. Syftet är att
identifiera företag med stor potential för marknadsutveckling och stärka deras
innovationsförmåga.
Steg 2: Förberedelse
I nästa steg väljs 40 företag ut (av de ursprungliga 60) för att förberedas för en expansion på nya
marknader. Företagen får stöd i att göra en nulägesanalys och en handlingsplan som berör
affärsmodell, produkter och organisation. I denna fas kommer det också genomföras seminarier,
nätverksinsatser och workshops för att höja företagens kompetens när det gäller
marknadsutveckling, och hur jämställdhet, lika möjligheter och icke‐diskriminering påverkar
framgången på marknaden.
Steg 3: Genomföra handlingsplan.
I steg tre får 25 företag (av de 40 i föregående steg) stöd i att genomföra de utvecklingsinsatser
som tagits fram i handlingsplanen. I stora drag handlar detta steg om att hjälpa företagen att gå
från vad till hur eller från intended strategy till realized strategy. Företagscoachen följer
företagen genom hela projektprocessen och företagen får tillgång till olika slags expertis och
kompetensutveckling.
Steg 4: Etablera konkreta affärer.
Arbetet med att genomföra handlingsplanen ska under projektets gång leda fram till att
företaget etablerar konkreta affärer. Projektet stöttar med affärscoachning under denna fas. IUC
Halland avser att nyttja sina samarbetspartners och docka på deras projekt och etablerad
verksamhet för att guida företagen i detta steg. Till exempel kommer projektet att samarbeta
med olika aktörer för att hjälpa de företag som behöver utveckla en exportmarknad.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Uppstart av projekt

‐ Rekrytering/upphandling av
företagscoacher och projektutvärderare.
‐ Rekrytering av deltagande företag.
‐ Plan för arbete med aktiviteter kring
arbetet med jämställdhet och mångfald .
‐ Plan för extern projektutvärdering samt
utveckla mål och indikatorer.
‐ Kommunikationsplan .
‐ Anpassning av affärssystem.
Företagsanalyser och Processledning/coachning till företag,
coachning av företag inklusive rekrytering av företag.
Webanpassning av verktyg för behovsanalys
 Webanpassning av
med inriktning på marknadsutveckling för
verktyg för
att öka spridning av verktyget.
behovsanalys
Behovsanalyser med inriktning på
 Behovsanalyser
marknadsutveckling.
 Nulägesanalyser och Nulägesanalyser, genomgång av
affärsmodell, produkter och marknadsplaner.
handlingsplan
Coachning/stöd vid framtagande och
 Coachning
genomförande av handlingsplaner och
förbättringsarbete
utveckling och dokumentation av
arbetsprocessen.
Utvecklingsinsatser
Stöd till företagen genom expertkompetens
mot deltagande
inom marknadsutveckling, genom till
företag
exempel nätverksträffar, workshops,
seminarier, samt coachning.
Insatser för
Genomförande av insatser i form av
jämställdhet, lika
seminarier, workshops, nätverksträffar med
möjligheter och icke fokus på att öka företagens medvetenhet.
diskriminering
Samverkan med
Samverkan med övriga regionala aktörer
regionala aktörer
inom marknad och export.
Kvalitetssäkrad
Upprätta eller anpassa rutiner för
uppföljning
uppföljning av projektets ekonomi.
Redovisning av projektekonomi och
lägesrapporter.
Extern
Kommunikationsplan, genomförande av
kommunikation och
marknadsföringsaktiviteter och arbete med
resultatspridning
projekthemsida.
Avslutsarbete
Sammanställning av projektresultat samt
slutrapportering.
Utvärdering och
Arbete med uppföljning av projektets mål
lärande
och indikatorer, inklusive kontinuerlig
extern utvärdering. Interna och externa
lärandeaktiviteter. Utbyte med Pegin XL
under 2017.
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Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐09‐01 ‐
2016‐12‐31

2017‐01‐01 ‐
2019‐08‐31
2017‐01‐01 ‐
2017‐12‐31

Kostnad
535 000

3 375 000
75 000

2017‐01‐01 ‐
2017‐06‐30
2017‐07‐01 ‐
2017‐12‐31
2018‐01‐01 ‐
2019‐08‐31

600 000

2017‐01‐01 ‐
2019‐08‐31

4 000 000

2017‐01‐01 ‐
2019‐08‐31

150 000

2017‐01‐01 ‐
2019‐08‐31
2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

500 000

1 200 000
1 500 000

300 000

2016‐09‐01 ‐
2019‐08‐31

350 000

2019‐09‐01 ‐
2019‐12‐31
2016‐09‐01 ‐
2019‐12‐31

400 000
275 000
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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
Sysselsättningsökning i företag som får stöd
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal företag som får stöd

Värde
25
60
60

Aktivitetsindikatorer följs upp på projektnivå.

Resultatindikatorer
‐ Antal företag med innovationsverksamhet (produkt‐, process‐, organisatorisk,
marknadsföring)
‐ Antal tillväxtföretag med årlig tillväxttakt (omsättning) med minst 10 % under tre år där
företaget hade minst 3 anställda i början av mätperioden
‐ Förädlingsvärde i små‐ och medelstora företag
Projektet bedöms ligga i linje med resultatindikatorerna.
Resultatindikatorer följs upp genom statistik på regional nivå.
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Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Extern sakkunskap
och externa tjänster
Resor och logi
Schablonkostnader
Summa faktiska
kostnader
Summa totala
kostnader

2016
240 000

2017
1 125 000

2018
1 125 000

2019
990 000

Totalt
3 480 000

50 000
0
153 797

1 353 648
105 000
720 922

2 505 472
105 000
720 923

1 088 648
82 178
634 412

4 997 768
292 178
2 230 054

443 797

3 304 570

4 456 395

2 795 238

11 000 000

443 797

3 304 570

4 456 395

2 795 238

11 000 000

Medfinansiering
Finansiär
2016
Offentlig kontantfinansiering
Region Halland
266 278
Total offentlig
kontantfinansiering 266 278

2017

2018

2019

Totalt

1 982 742

2 673 837

1 677 143

6 600 000

1 982 742

2 673 837

1 677 143

6 600 000

2017
1 321 829

2018
1 782 558

2019
1 118 095

Totalt
4 400 000

Stöd
Finansiering
EU‐medel

2016
177 510

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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40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:1

Bilaga 11
1(1)

Ärendelista ERUF, Insatsområde 2 - Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Förstudier
Ärendenummer
1

Dnr / TVV Sökande/Projektnamn Sökt belopp
SEK
20200937

SP - Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB/
Behovsbaserad
kompetensutveckling för
livsmedelsbranschen
Summa

200 000

200 000

Förslag till prioritering
Prioriteras.
Förstudien Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen har bedömts som
godkänt av Tillväxtverket (5 poäng). Förstudien överensstämmer med VG 2020, Strategi för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Behovsbaserad kompetensutveckling för
livsmedelsbranschen uppfyller prioriteringsgrunderna (50%).

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering ERUF
Förstudie
Insatsområde 2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projekt: Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen
Sökande organisation: SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier
Grad av gränsöverskridande samverkan
Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

Bedömning
3 (7)
1 (5)
-

Näringslivets medverkan

4 (7)

Förnyelse och innovation

5 (9)

Organisatorisk förmåga och spridningseffekter

8 (8)

Allmän bedömning

4 (4)
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Ärendenummer 1

Underlag för prioritering

Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen ‐ Förstudie
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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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Västsverige
20200937
2016:1
Konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Stödja kapacitet för SMF att växa på regionala,
nationella och internationella marknader och att
ägna sig åt innovationsprocesser
Förstudie
2016‐03‐01 – 2016‐09‐14
Västra Götaland
Samtliga kommuner i Västra Götalands län
200 000
300 000
0
500 000
Thanos Pinakas

version 1.0 160222

Förvaltande myndighetens bedömning
Sammanfattande beskrivning av projektet
Förstudien ska identifiera och analysera de specifika behov som finns inom
livsmedelsbranschen när det kommer till ökade kunskaper i områden som till exempel export,
mikrobiologi eller produktutveckling. Förstudien omfattar även kartläggning av potentiella
kunskapsleverantörer till branschens små och medelstora företag, vidareutveckling av modeller
för identifiering av företagens behov samt genomförande av workshops där berörda aktörer
samlas.

Motivering – Tillväxtverkets bedömning
Ansökan ligger i linje med valt insatsområde. Förstudien bedöms kunna leda till ett
genomförande projekt som eventuellt skulle kunna rymma inom det västsvenska
regionalfondsprogrammet. Sökande organisationen bedöms ha den operativa, administrativa
och ekonomiska förmågan att genomföra projektet.

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
X
X
X

2

3

2

3

Kommentar: Lägsta betyg per kriterium (1) då projektet är en förstudie.

Meriterande urvalskriterier
0

Samverkan
EU:s strategi för Östersjöregionen
Privat medfinansiering

X
X
X

Kommentar: Lägsta betyg per kriterium (0) då projektet är en förstudie.
Total poäng för projektet: 5

Sida 2 (9)

Tillväxtverket

1

version 1.0 160222

Projekt‐PM

Ärendenummer 1

Projektbeskrivning från ansökan
Bakgrund och omvärld
Bakgrund
Inom livsmedelsbranschen i Västra Götaland återfinns idag runt 17 % av landets livsmedel‐ och
dryckestillverkare som sysselsätter drygt 12 000 utspritt i cirka 400 företag. Där de två primära
utmaningarna för livsmedelsaktörer som vill se sin verksamhet växa är utvecklingskapital och
kompetensförsörjning. Utöver företagens verksamhet så bedrivs livsmedelsrelaterad forskning
och utbildning på flera lärosäten i regionen med starkast fäste hos Chalmers och Göteborgs
Universitet, samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara som bedriver forskning i
primärproduktionsled.
Livsmedelsacceleratorn bedrivs sedan 2014 i projektform hos SP Food & Bioscience med syfte
att stimulera hållbar tillväxt för regionens livsmedelsaktörer genom att vara en
kompetensresurs med helhetsperspektiv. Målgruppen (cirka 300 aktörer) för satsningen är
entreprenörer och företag med max 250 anställda som har en skalbar affärsmodell och
tillväxtambition.
Livsmedelsacceleratorns primära styrka är att vara en oberoende part tillgänglig för
målgruppen och att effektivt identifiera behov och lösningar (lotsfunktion) med helhetstänk. SPs
varumärke i ryggen ger trovärdighet samt profilerar SP mot aktörer i SMF‐segmentet. Med
driven, kompetent personal och effektiva arbetsmetoder skapas ett dynamiskt, kontinuerligt
växande nätverk med forskare, entreprenörer och företag, för underlättad samverkan och
tillväxt. Projektets insatser är och ska fortsatt vara inkluderande och jämställt, med lika
möjlighet för alla i målgruppen att ta del av erbjudandet. Vid årsskiftet 2015/2016 hade
projektet haft kontakt/besökt cirka 150 stycken av företagen ur målgruppen.
Livsmedelsacceleratorns ordinarie verksamhet bedrivs via följande arbetsmodell:
‐ Kontakt ‐ Tas genom aktivt uppsökande, via närvaro på aktiviteter, samt via vårt nätverk.
‐ Behovsutvärdering ‐ Analys av ambition och behov för företagens tillväxt. Utvärderas
gemensamt med företagen. Övergripande målsättning är att uppmuntra hållbarhet
(miljömässig‐, social och ekonomisk) i affärsutvecklingen.
‐ Matchning och Lotsning ‐ Identifierade behov matchas mot potentiella lösningar. Ibland kan
behovet täckas av existerande lösningar och/eller kompetens i nätverket av företag, konsulter
och myndigheter. Behövs nya lösningar så identifieras lämplig utförarkompetens för att
möjliggöra ett utvecklingsprojekt.
‐ Finansieringsalternativ ‐ Livsmedelsacceleratorn hjälper till att undersöka vilka
finansieringsalternativ som finns för att genomföra aktuellt utvecklingsprojekt. En eventuell
ansökan om stödfinansiering skrivs av företaget, men Livsmedelsacceleratorn erbjuder stöd
kring kriterieuppfyllnad och korrekturläsning.
‐ Utvecklingsprojekt ‐ Livsmedelsacceleratorn fungerar som ett bollplank före, under och efter
ett utvecklingsprojekt, både i kontakten mot utförare samt mot företaget som beställt
utvecklingsprojektet. Efter avslutat projekt görs en uppföljning där eventuella nya
utvecklingsbehov kan identifieras.
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Visionen är att skapa en långsiktig infrastruktur för resurseffektiv, behovs‐ och marknadsstyrd
utveckling av små och medelstora företag i Västsverige. Detta kräver kännedom och ingångar till
stora företag, myndigheter och akademi för att kunna stötta företagens behov med rätt
kompetens‐ och finansieringslösning. På så vis blir verksamheten en motor för hållbar tillväxt i
hela livsmedelsbranschen med hälsa och miljö i fokus. Projektet har anslag till och med 2016
med goda förutsättningar att säkra långsiktig verksamhetsfinansiering.
Ett av de områdena med ett tydligt behov av att utveckla är kompetensutvecklingsinsatser. Där
steg ett (aktuell förstudie) är att undersöka mer i detalj hur behovet hos branschen ser ut, för att
i steg två (genomförandeprojekt) kunna utföra relevanta utvecklingsinsatser. Detta tillsammans
med andra stödaktörer för att ytterligare bidra till företagens innovation, tillväxt och
konkurrenskraft.

Omvärld och samverkan
Några exempel på samverkanspartners inom Livsmedelsacceleratorns nätverk i Västsverige som
riktar sig helt eller delvis till aktörer i livsmedelsbranschen är:
‐ Lokalproducerat i Väst
‐ Livsviktigt
‐ Industriell Dynamik
‐ Enterprise Europe Network
‐ Agroväst
‐ Marina Livsmedel
‐ Nordic Taste and Flavour Centre
Livsmedelsacceleratorn stöttar företag ur ett helhetsperspektiv. Detta innefattar att se på
företagens behov utifrån ett marknads‐ såväl som kompetens‐ och teknikperspektiv.
Arbetsmodellen fungerar genom att se till helheten på utveckling och att lotsa till relevanta
kompetenser och finansiering för att företaget ska komma vidare med sin utveckling. Syftet med
aktuell förstudie är att tydligt koppla på grenen Utbildning och Nätverk, och ta fram lämpliga
modeller i samverkan med andra relevanta aktörer för test i fullskaligt projekt.
I dagsläget finns inget stödprojekt som tar helhetsgrepp på kompetensutvecklingsfrågan för
aktuell målgrupp. Livsmedelsacceleratorn har dock som målsättning att i ett
genomförandeprojekt samverka med relevanta aktörer för att tillgodose företagens
identifierade behov. Genom att dra nytta av redan etablerade initiativ och synliggöra dem mot
målgruppen, resursoptimeras aktiviteterna.

Koppling till det regionala näringslivet
Livsmedelssektorn generellt består till största delen av små och medelstora företag (SMF), men
är en bred sektor med mycket stor betydelse för samhället; ekonomiskt, socialt och
miljömässigt. Branschen har en central roll i att möta flera av de stora samhällsutmaningarna vi
står inför, så som klimatförändringar, åldrande befolkning, folkhälsa och livsmedelsförsörjning,
dock med begränsad marknads‐, kompetens‐ och teknikinsikt.
Livsmedelssektorn i Västsverige innefattar hela kedjan från hav & jord till konsumentens bord.
Det finns överlag många livsmedelsaktörer inblandade i samma värdekedja, allt från bonden till
konsumenten, som väljer att köpa slutprodukten i affären. Många av dessa aktörer verkar
isolerat från varandra och med begränsad insikt i andra delar av värdekedjan, trots att de skulle
kunna ha ett stort utbyte av varandra. Kompetensutveckling med fokus på hela värdekedjan
skulle kunna öka förädlingsvärdet och möjliggöra effektivare vägar till marknaden vilket i
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många fall är avgörande för tillväxt.
Att det finns ett kompetensutvecklingsbehov finns det tydliga indikationer på, men exakt hur
behovet ser ut syftar denna förstudie till att utreda. Behovsutvärdering för kartläggning av
branschens behov ska därför utföras via samtal med företag och entreprenörer. Projektet ska se
att alla branschgrenar inom livsmedel ska inkluderas i förstudien, där det sannolikt kommer
konstateras att vissa behov är gemensamma inom specifika branschgrenar. Stora
livsmedelsbranscher i Västsverige är bageri, kött och chark, sjömat samt mejeri. Det finns
tydliga fördelar med att inkludera denna nya kompetensutvecklingssatsning med
Livsmedelsacceleratorn som resurs, då nätverk och arbetssätt för att nå ut till aktuella företag
redan finns på plats.
Förstudien ska även väga in det faktum att många har behov men att det inte alltid finns
ekonomiska förutsättningar för varje enskilt företag. Kan man klustra behoven och utreda
möjligheten till gruppinsatser så skulle man kunna hjälpa flera och minska den ekonomiska
belastningen för företagen.
Fram till årsskiftet 2015/2016 (två år) har Livsmedelsacceleratorn varit i kontakt med/besökt
ca 150 stycken företag/entreprenörer, samtalen har gett tydliga indikationer att behov av
kompetensutvecklande åtgärder finns. Syftet med aktuell förstudie är att fördjupa denna
kunskap, samt att hitta lämpliga former för kompetensutvecklande aktiviteter.
Livsmedelsacceleratorns nätverk av kontakter ska självklart användas för att utföra en riktad
behovsutvärdering.

EU:s strategi för Östersjöregionen
Ej aktuellt.

Mål och resultat
Mål
Frågeställningar som ska besvaras inom ramen för förstudien är:
‐ Hur ser målgruppens behov av kompetensutvecklingsinsatser ut? Inom vilka områden finns
behov och skiljer sig behovet mellan olika delbranscher?
‐ Hur vill målgruppen jobba med kompetensutveckling: webinars, seminarier, nätverk,
workshops etc? Omfattningen av insatser?
‐ Hur ser målgruppens betalningsvilja ut för de identifierade kompetensutvecklingsbehoven?
‐ Kan det utvecklas modeller att använda för att kontinuerligt identifiera målgruppens behov av
utveckling? Vilka, och hur bör de i sådant fall utvecklas? Exempelvis Challenge workshop,
Business Model Canvas.
‐ Utifrån behovet av kompetensområden, vilka samverkanspartners ska knytas till projektet för
kompetenshöjande insatser i ett genomförandeprojekt?
‐ Hur samverkar projektet bäst med identifierade parter? Vilka aktiviteter ska utföras med
respektive part?
‐ Hur ser planen för kompetenshöjande aktiviteter ut i ett genomförandeprojekt?
Slutresultatet ska vara en actionplan för kompetensutvecklingsinsatser specificerad för olika
kundgrupper. Planen ska inkludera samverkanspartners som ska täcka upp för relevanta
ämnesområden. Förhoppningen är att implementera insatser i ett genomförandeprojekt.
Målsättningen för ett framtida genomförandeprojekt ska vara företagens förbättrade

Sida 5 (9)

Tillväxtverket

version 1.0 160222

möjligheter att vidareutveckla produkter och tjänster, skapa nya marknader, effektivisera
processer samt öka sina FoI‐investeringar.

Målgrupper
Mottagare av förstudien är Livsmedelsacceleratorn som ska utveckla en
kompetensutvecklingsgren baserat på förstudiens resultat, i form av ett genomförandeprojekt
(under förutsättning att medel beviljas). Utöver Livsmedelsacceleratorn så är mottagare
samverkansaktörer med kompetens inom identifierade behovsområden hos målgruppen. Dessa
aktörer ska identifieras i förstudien och ha verksamhet inom Västra Götaland utöver att de ska
inneha relevant kompetens för livsmedelsbranschen.
Målgrupp för genomförandeprojektet är företag och entreprenörer, mer specifikt ska följande
kriterier uppfyllas för att räknas som primär målgrupp:
1. Att verksamheten är livsmedelsrelaterad (produkt, teknik, tjänst) och har en skalbar
affärsmodell med tillväxtpotential/ambition.
2. Att verksamheten ska utgå från Västra Götalandsregionen.
3. Att företaget ska vara registrerat i regionen och max ha 250 anställda och/eller max omsätta
50 miljoner €.
Alla aktörer inom målgruppen ska ges samma möjlighet till delaktighet inom förstudie och
framtida genomförandeprojekt, detta gäller med avseende på etisk tillhörighet, rörelsehinder
och kön etc. I ett genomförandeprojekt är målsättningen att aktivt jobba mot målgruppen med
riktade kompetensutvecklingsaktiviteter.

Förväntat resultat vid projektavslut
Ett troligt scenario är att det under förstudien identifieras kompetensutvecklingsbehov som är
specifika för liknande utvecklingsskeden/storlek på företag samt även baserat på
branschinriktning. I detta fall så ska hänsyn tas till resultatet för paketering av erbjudanden, där
olika samarbetspartners identifieras och olika kompetensinsatser utvecklas beroende på
företags storlek etc. Ett troligt scenario är också att storlek på företag har stor betydelse för
betalningsvilja/‐möjlighet, något som ett genomförandeprojekt måste ta höjd för. Oavsett hur
kompetensutvecklingsbehoven identifieras, ska förstudien landa upp i en kategorisering av
företag utifrån deras behov. Utifrån denna strategiska indelning kan konkreta erbjudanden
utvecklas.
Kompetensutvecklingsinsatserna kan tematiskt komma att innefatta internationalisering,
processutveckling, tjänsteutveckling, marknadsanalys, mervärdeskommunikation etc. Detta ska
projektet kunna erbjuda i följande former:
‐ Seminarier
‐ Tematiska nätverk
‐ Workshops
‐ Webinars
Aktiviteterna innefattar inte utbildningar på högskola/universitet eller liknande.

Förväntade effekter på lång sikt
Ej aktuellt.
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Organisation och genomförande
Projektorganisation
Förstudien ska utföras av redan befintlig personal inom Livsmedelsacceleratorn och SP Food
and Bioscience.
‐ Projektansvarig Livsmedelsacceleratorn
‐ Affärsutvecklare Livsmedelsacceleratorn
‐ Affärsutvecklare Livsmedelsacceleratorn
‐ Utbildningsansvarig SP Food and Bioscience
‐ Ekonomiansvarig SP Food and Bioscience

Arbetssätt
Arbetssätt inom förstudien ska vara följande:
‐ Behovsanalys:
Uppsökande verksamhet
Telefonkontakt
Enkäter
‐ Identifikation av samverkansaktörer:
Omvärldsanalys
‐ Initiering av samverkan med andra aktörer:
Workshops
‐ Utveckling av modeller och verktyg för behovsanalys:
Workshops internt och externt
Det är en viktig faktor att det är flera som jobbar inom förstudien. På så vis möjliggörs
diskussioner och erfarenhetsutbyte vid bearbetning av information, för att effektivisera och
optimera arbetet för att leverera en så bra slutprodukt som möjligt. Spridning av information om
förstudien ska göras via de uppsökande aktiviteter som är inkluderade i förstudieprojektet.
Relevanta samverkanspartners blir även informerade via planerade workshops.
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Aktiviteter
Aktivitet

Beskrivning

Extern
kommunikation och
resultatspridning
Behovsutvärdering‐
Vad behöver
företagen?

Kortfattad plan för hur erbjudandet ska
kommuniceras till målgruppen i ett
genomförandeprojekt.
Utreda företagens behov. Vad? Vilka
kompetensområden? Utforma
frågeformulär, prata med företag och
sammanställa information. Exempel på
områden att undersöka behoven av är:
Export, mikrobiologi, produktutveckling
etc. Särskilt fokus ska läggas i att utreda
företagens behov av
klimat/miljöförbättrande
kompetensutvecklingsinsatser.
 Behov‐
Hur Utreda företagens behov. Hur? Vilka
kompetensutveckla? former för kompetensutveckling? Utforma
frågeformulär, prata med företag och
sammanställa information. Exempel på
former för kompetensutveckling är
webinars, seminarier, nätverk, workshops.
Även betalningsviljan ska utredas.
 Behov‐ Vem kan Vem? Identifiera aktuella
samverkansaktörer för
tillgodose behov?
kompetensutvecklingsinsatser.
Omvärldsanalys och samanställning av
info.
Modeller och verktyg Hur? Kan verktyg utvecklas för att
kontinuerligt utreda behov? Workshops
internt och med företag. Vidareutveckla
modeller för identifiering av företagens
behov, ex Challenge workshop, Business
Model Canvas.
Initiering av
Workshops med aktuella
samverkan
samverkansaktörer. Konkretisering av
gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser för
målgrupps behov. Särskilt fokus ska läggas
på miljö/klimatförbättrande insatser.
Administration och
Löpande projektledning och
projektledning
administration.
Ekonomi
Kontinuerlig uppföljning av ekonomi samt
slutrapportering av projekt.
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Startdatum ‐
Slutdatum
2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14

Kostnad

2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14

125 000

2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14

75 000

2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14

50 000

2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14

50 000

2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14

75 000

2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14
2016‐03‐01 ‐
2016‐09‐14

20 000

25 000

25 000
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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
Projektet bidrar inte direkt till uppfyllelse av aktivitetsindikatorer, då det rör sig om förstudie.

Resultatindikatorer
Projektet bidrar inte direkt till uppfyllelse av resultatindikatorer, då det rör sig om förstudie.

Budget
Kostnader
Kostnadsslag
Personal
Schablonkostnader
Summa kostnader
Summa faktiska kostnader
Summa totala kostnader

2016
304 726
195 274
500 000
500 000
500 000

Totalt
304 726
195 274
500 000
500 000
500 000

Medfinansiering
Finansiär
Offentlig kontantfinansiering
Västra Götalandsregionen

2016

Totalt

300 000

300 000

Total offentlig kontantfinansiering
Total offentlig finansiering

300 000
300 000

300 000
300 000

2016
200 000

Totalt
200 000

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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40.00%
40.00%
60.00%
0.00%

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:1

Bilaga12

Prioriteringsmöte 3 juni 2016

1(1)

Ärendelista ESF Programområde 1. Mål 1.1 Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för
nyanlända
Ärende- Dnr.n
nummer
r
1

Sökande/Projektnamn

2015/ Göteborgsregionens
00240 kommunalförbund/ InVäst

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

13 516 140 Prioriteras
Projektet InVäst har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet (13 poäng). Projektet överensstämmer med
VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och Tillväxtstrategi för Halland
2014-2020. InVäst uppfyller prioriteringsgrunderna mycket väl (72%).
SUMMA 13 516 140
Utlyst 15 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering
Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensförsörjning inom
mottagarorganisationer för nyanlända
Projekt: InVäst
Sökande organisation: Göteborgsregionens kommunalförbund
Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier
Motverka inomregionala skillnader
Främja transnationalitet

7 (8)
0

Strukturförändrande partnerskap
Aktivt ägarskap

(3)
5 (8)

7

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi
Allmän bedömning

Bedömning
7 (10)

7

(8)
3 (5)
(8)

Datum:2016-04-22

Kontaktperson: Louise
Stiernström

1 (3)

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering/Föredragningspromemoria
Projektnamn: InVäst
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning; namn och nummer
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Analys- och planeringsfas, antal
månader
Belopp sökt för analys- och
planeringsfas
Belopp sökt för genomförande
och avslutsfas
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget
Samordnare

GR – Göteborgsregionens kommunalförbund
Västsverige
2016/00240
2016/00079 Kompetensförsörjning inom mottagareorganisation
2016-09-01 – 2019-08-31
PO1 Kompetensförsörjning 1:1
Anställda inom mottagareorganisationer för nyanlända
1200 varav 800 kvinnor och 400 män (minimiantal kan bli
betydligt fler)
6 månader
1 889 247 kronor
11 626 893 kronor
4 524 351 kronor
13 516 140 kronor
18 041 491 kronor
Louise Stiernström

Förvaltande myndighetens bedömning:
Sammanfattande beskrivning av projektet tagen ur ansökan:
Projektet InVäst, integration Västsverige syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet
av nyanlända, så att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt
lärande kan bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i
samhällslivet. Projektet fokuserar på tre huvudområden: språket som nyckel till ett aktivt deltagande i samhället,
kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning, och nya möten - bemötande och förhållningssätt.
Språket som nyckel handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom
Västsveriges sfi-verksamheter, samt bygga en digital plattform som möjliggör kompetensstärkning för
medarbetare inom sfi oberoende av tid och rum och efter projektets slut, samt som kan spridas nationellt.
Kunskapsbedömning handlar om att ta fram ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade
kunskaper inför placering i gymnasieskola. Nya möten handlar om att erbjuda mötesplatser/konferenser där
medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända kan mötas samt få kompetensutveckling
inom interkulturell kompetens.
Projektet kommer att genomföras under 3 år med start i september 2016. I syfte att skapa ett sammanhållet
projekt som kan få genomslag för mottagarorganisationer över hela Västsverige (55 kommuner, Västra
Götalandsregionen och Halland) är utvecklat på ett sådant sätt att GR, Göteborgsregionens kommunalförbund,
är projektägare och att två delregioner inom Västra Götalandsregionen, Skaraborg och Boråsregionen deltar
som partners. Fyrbodal följer projektet och ges möjlighet att ta del av insatser. Halland representeras i projektet
genom projektpartner Halmstad som tar ett samlat ansvar för Halland.

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se

2 (3)

Motivering – ESF-rådets totala bedömning:
Skriv ett kort sammanfattande omdöme, kommentera gjorda bedömningar (se tabell nedan)
och eventuella särskilda prioriterande delkriterier. Bedöm projektets möjlighet att nå resultat
och effekter och hur de kopplar till krav formulerade i utlysningen.
Projektet avser att ta ett övergripande grepp med kompetenshöjande insatser för personal som genom sina
olika roller arbetar med mottagandet av nyanlända. På kort sikt kommer deltagarna få en stärkt ställning på
arbetsmarknaden genom kompetensutvckling och de långtgående effekterna av projektet skall vara att ett
nytt och förbättrat sätt att ta emot personer som kommer till Sverige. GR är projektägare men det är en bred
samverkan med Region Halland samt kommunalförbunden i Skaraborg och Sjuhärad vilket också är första
gången som man i Västsverige lyckats skapa vilket gör projektet intressant. Bakgrunden till vilken
kompetensutveckling som är relevant har man hämtat från projektet GRINT som finansierats med medel
från integartionsfonden. Man utgår från tre områden inom vilka man kommer att höja kompetensen och
därmed kvalitén i mottagandet av nyanlända. De tre områdena är A) Språket som nyckel till ett aktivt
deltagande i samhället. I korthet innebär det en ökning av kompetensen inom SFI området samt en
stärkning av proffessionen. B) Kunskapsbedömning för relevant vidareutbildning på gymnasienivå. Vilket
innebär att man kommer att stärka upp kompetensen hos de aktörer som idag arbetar med översättning av
andra betygsystem samt möjlighet att testa kunskapsnivåer hos de som kommer hit utan underlag som
styrker deras kompetens och utbildningsnivå. C) Nya möten – bemötande och förhållningssätt. Vår
bedömning är att man väl uppfyller utlysningens krav både när det gäller bred samverkan, ett sammanhållet
projekt, fokus på kompetensutveckling och kvalitetshöjning i mottagandet av nyanlända. Man har gjort en
övergripande analys kring behovet av projektet och vår bedömning är att man kan se att det finns ett stort
behov av de insatser som man kommer att genomföra inom samtliga tre basområden. GR har idag ett
samordnande ansvar för sina medlemskommuners personalutvecklingsbehov och i detta samarbete med
de andra aktörerna så får man en gemensam kompetensbas inom området som bedöms ha hög nivå för att
genomföra projektet med kvalité. Att tre Västgötska kommunalförbund, Region Halland och VGR samverkar
kring en gemensam kompetenshöjande insats bör inte bara resultera i höjd kompetens och ett bättre
mottagande utan även i nya samverkansformer som kan fortskrida över tid.
Deltagare ur PO2 kommer att finnas med i projektet framförallt för att man genom deras utvärdering som
mottagare av projektets resultat och effekter kommer att vara en avgörande kvalitetsfaktor och kommer att
komplettera den ordinarie utvärderingen av projektets olika delar.
Projektet kommer som lägst ha 1200 deltagare men troligtvis kommer mer än 1500 deltagare att få
chans att delta i kompetensutvecklingen i projektet. Att se kostnadseffektiviteten utifrån några exakta
mått kan därför vara svårt men då insatserna når tre kommunalförbund och en region och då det
finns väl underbyggt att kompetensutvecklingsinsatser för denna sektor behövs så får man se att
som ett grundläggande kvalitetsarbete som inte går att göra förenklat eller billigt så kommer utfallet
att kunna betraktas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv som väl värt medlen som satsas.
När det gäller likabehandling så har man ett tydligt mål men detta och även jämställdhetsarbete och
tillgängligheten för funktionsnedsatta såväl som övrigt tänk kring diskrimineringsgrunderna kommer
att fölas upp efter analys- och planeringsfasen.
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Bedömning
0- Ej uppfyllt
1- Godkänd
2- Väl godkänd
3- Mycket väl godkänd
Urvalskriterier - se bilaga

Urvalskriterier
Mål, förväntade resultat och aktiviteter

Bedömning
(0-3)
2

Problem- och behovsanalys

3

Projektorganisationen kapacitet och kompetens

2

Förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat

3

Kostnadseffektivitet

1

Lika möjligheter/Horisontella principer (jämställdhet, tillgänglighet och
icke-diskrimininering) Jämställdhet har inkluderats enligt standarden i analys,

1

mål och indikatorer, genomförande, uppföljning och utvärdering

Utvärderingsbarhet

1

Strukturfondspartnerskapet Västsverige
Ansökningsomgång 2016:1

Bilaga 13

Prioriteringsmöte 3 juni 2016

1(1)

Ärendelista ESF Programområde 2. Mål 2.3 Insatser för nyanlända
Ärende- Dnr.n
nummer
r

Sökande/Projektnamn

1

2016/ Arbetsförmedlingen/
00245 Göteborg tillsammans

2

2016/
00244

3

2016/
00239

Sökt
belopp
SEK

Förslag till prioritering

27 635 728 Prioriteras
Projektet Göteborg tillsammans har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet (14 poäng). Projektet
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Göteborg
tillsammans uppfyller prioriteringsgrunderna väl (68%).
Folkuniversitetet Stiftelsen
5 421 340 Prioriteras
kursverksamheten vid GU/
Projektet Utvecklad etablering har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet (13 poäng). Projektet
Utvecklad etablering
överensstämmer med VG 2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Utvecklad
etablering uppfyller prioriteringsgrunderna (54%).
Alice Utveckling AB/ KOM
8 628 405 Prioriteras
mot jobb
Projektet KOM mot jobb har bedömts som godkänt av Svenska ESF-rådet (9 poäng). Projektet
överensstämmer med Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. KOM mot jobb uppfyller prioriteringsgrunderna
(54%).
SUMMA 27 635 728
Utlyst 60 000 000

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.3 Insatser för nyanlända
Projekt: Göteborg tillsammans
Sökande organisation: Arbetsförmedling

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
8 (10)

Motverka inomregionala skillnader

8 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

3 (8)

Aktivt ägarskap

7 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

4 (8)

Ärendenummer 1

Datum: 2016-05-04
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Kontaktperson: Fedja Zunic

Ärendenummer 1

Underlag för prioritering/Föredragningspromemoria
Projektnamn: Göteborg Tillsammans
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning; namn och nummer
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Analys- och planeringsfas, antal
månader
Belopp sökt för analys- och
planeringsfas
Belopp sökt för genomförande
och avslutsfas
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget
Samordnare

Arbetsförmedlingen
Nordöstra Göteborg
2016/00245
Insatser för nyanlända - 2016/00078
160901-190831
2.3
Nyanlända
525
6
1 933 064 kr
25 702 665 kr
31 510 848 kr
27 635 728 kr
59 146 576 kr
Fedja Zunic

Förvaltande myndighetens bedömning:
Sammanfattande beskrivning av projektet tagen ur ansökan:
Huvudsyftet med projektet Göteborg Tillsammans är att få till en effektiv samverkan mellan stat,
kommun, individ och organisationer för att bryta utanförskap och ge fler i målgruppen – nyanlända
kvinnor och män som tillhör och/eller lämnat etableringsuppdraget och som står utanför
arbetsmarknaden - möjlighet till anställning och egen försörjning. En sådan samverkan underlättar
också den holistiska metodik med individen i centrum som är bärande i projektet. Centralt i projektet
är att se förebilder som drivkrafter för att nå ökad måluppfyllelse. Förebilder kommer att finnas, dels i
form av sociala coacher/mentorer för deltagare, dels i form av engagerade medarbetare med bred
mångfald, men metodiken uppmuntrar också deltagare att bli förebilder för varandra, genom
delaktighet och inflytande över sin egen situation. Slutligen vill projektet i sig bli en förebild för social
och ekonomisk hållbar utveckling av Göteborgs stad.

Tillägg:
De moduler som projektets deltagare kan få ta del utav är beskrivna enligt följande:
‐
‐
‐

Svenska: undervisning i yrkessvenska och funktionell svenska, i kombination med praktik.
Datakunskap: undervisning i grundläggande datakunskap.
Personlig utveckling: självförtroende, egenskaper och drivkrafter, kommunikation,
Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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‐

‐
‐

grupprocesser, målsättningsarbete, friskvård och hälsa.
Samhällsinformation: det demokratiska systemet, demokrati och politik i praktiken, jämlikhet
och jämställdhet, traditioner och värderingar, svenska myndigheter, kommunal service,
lokalkännedom.
Arbete och utbildning: Vuxenutbildning, arbetsmarknadskunskap, branscher, att söka arbete,
rekryteringsprocessen, ansökningshandlingar, studie- och yrkesvägledning.
Praktik och arbete enligt Supported Employment: Förmedlaren träffar personen och gör en
sökandeanalys (kompetenser, egenskaper, förutsättningar) utifrån det ackvirerar han/hon en
plats, introducerar personen, följer upp, återkopplar, anpassar om det behovs och avslutar.

Motivering – ESF-rådets totala bedömning:
Skriv ett kort sammanfattande omdöme, kommentera gjorda bedömningar (se tabell nedan)
och eventuella särskilda prioriterande delkriterier. Bedöm projektets möjlighet att nå resultat
och effekter och hur de kopplar till krav formulerade i utlysningen.
Projektet Göteborg Tillsammans bedöms av Svenska ESF-rådet grunda sig i en utförlig problem- och
behovsanalys, där stödsökanden har använt sig av både kvantitativ och kvalitativ data på såväl
nationell som lokal nivå. I denna analys bör dock stödsökanden vidareutveckla delarna som rör lika
möjligheter så att de i högre utsträcklning uppfyller Svenska ESF-rådets krav. Vid framtagande av
problemanalysen har stödsökanden dessutom använt sig av erfarenheter från tidigare samverkan
med andra myndigheter och organisationer som arbetar med målgruppen. Genom denna samverkan
har projektet dessutom förankrats, och man har på så sätt säkerställt att relevanta aktörer är
engagerade samt att projektets resultat är efterfrågat från flera olika håll.
Svenska ESF-rådet bedömer att projektets mål och förväntade resultat är ambitiösa och relevanta i
förhållande till aktuell utlysning samt till Svenska ESF-rådets programgenomförande. De bedöms
också ha en stark koppling till både de utmaningar som angivits i aktuell utlysning, men även till den
problemanalys som beskrivits i ansökan. Dessa mål behöver dock specifieras ytterligare och kopplas
till fler och tydligare indikatorer, och detta är något som stödsökanden har uppgett kommer att ske i
analys- och planeringsfasen. Dessutom behöver fler mål och indikatorer kopplas till arbetet med lika
möjligheter. Denna vidareutveckling av projektets mål krävs för att projektet ska vara
utvärderingsbart i tillräcklig omfattning, även om stödsökanden i ansökan redan formulerat konkreta
planer för utvärdering och uppföljning. För att uppnå de angivna målen och resultaten ska projektet
använda sig av aktiviteter som är tydligt beskrivna i ansökan. Aktiviteterna är i första hand
fokuserade på tillämpning av metod i ett direkt arbete med målgruppen, i enlighet med kraven i
aktuell utlysning. Dessutom finns ett fokus på att upprätta en välfungerande samverkan som ska
gynna såväl medarbetare som målgruppen även efter att projektet avslutats.
Projektets huvudägare är Arbetsförmedlingen Angered och man har dessutom med tre andra
arbetsförmedlingskontor som anvisare av deltagare. För den aktuella målgruppens etablering på
arbetsmarknaden är Arbetsförmedlingen den viktigaste organisationen och därför anses dessa
inblandade aktörer i högsta grad vara ägare av de problem som beskrivits i aktuell utlysning.
Samarbetspartners är Göteborgs stads Social resursförvaltning samt Nämnden för arbetsmarknad
och vuxenutbildning. Svenska ESF-rådet gör därför bedömningen att projektet är välförankrat hos
flera av de aktörer som är relevanta för målgruppen. För att projektet ska uppnå bästa möjliga
förankring bör dock näringslivet engageras. Den breda gruppen av väsentliga samarbetspartners
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bedöms också bidra till hög kompetens kompetens och kapacitet för projektgenomförandet.
Vid beräkning av kostnad per deltagare hamnar projektet under genomsnittet för kostnaden per
deltagare inom programområde 2, mål 2.3. Detta bedöms av Svenska ESF-rådet vara ett tecken på
god kostnadseffektivitet. Dessutom bedöms projektets organisation vara ändamålsenlig i förhållande
till de aktiviteter som ska ske inom projektet. Därför bedöms projektet ha goda möjligheter till
implementering.

Bedömning
0- Ej uppfyllt
1- Godkänd
2- Väl godkänd
3- Mycket väl godkänd
Urvalskriterier - se bilaga

Urvalskriterier
Mål, förväntade resultat och aktiviteter

Bedömning
(0-3)
2

Problem- och behovsanalys

2

Projektorganisationen kapacitet och kompetens

3

Förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat

2

Kostnadseffektivitet

2

Lika möjligheter (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskrimininering)

1

Utvärderingsbarhet

2
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Nationella urvalskriterier

Bilaga

Bedömning av mål och aktiviteter
Urvalskriterium: Projektet ska bidra till utlysningens och programmets mål och förväntade resultat. Ansökan
ska även beskriva hur projektet utgått från målgruppens och aktörernas behov i sin problemformulering.
Delkriterium: Projekt som direkt eller indirekt bidrar till att bryta könsstereotypa mönster på arbetsmarknaden
eller att motverka demografiska obalanser bör prioriteras.
Delkriterium: För mål 2.2 gäller att insatser för unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier eller som varken
arbetar eller studerar ska prioriteras.

Bedömning av problem- och behovsanalys
Urvalskriterium: Projektet ska grunda sig i en problem- och behovsanalys.

Bedömning av projektorganisationens kapacitet och kompetens
Urvalskriterium: Det ska finnas relevant kapacitet och kompetens hos projektorganisationen.

Bedömning av förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat
Urvalskriterium: Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat.
Delkriterium gällande mål 1.1: Projekt som organiseras i form av parts- och branschgemensamma initiativ ska
prioriteras.
Delkriterium gällande programområde 2 och 3: Projekt som involverar för projektmålen relevant samverkan
ska prioriteras och särskilt bör samverkan med AF prioriteras.

Bedömning av kostnadseffektivitet
Urvalskriterium: Projektet och dess resultat ska vara kostnadseffektiva.

Bedömning av lika möjligheter
Urvalskriterium: Projekten ska uppfylla kraven som ställs vid ansökningstillfället gällande lika möjligheter. För
jämställdhet ska även standarden för jämställdhetsintegrering följas.

Bedömning av utvärderingsbarhet
Urvalskriterium: Projektet och dess resultat ska vara utvärderingsbara.

Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
Ansökningsomgång 2016:1

Ärendenummer 2

Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.3 Insatser för nyanlända
Projekt: Utvecklad etablering
Sökande organisation: Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid GU

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

6 (8)

Främja transnationalitet

0 (3)

Strukturförändrande partnerskap

2 (8)

Aktivt ägarskap

6 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

3 (8)

Datum: 2016-04-12

Kontaktperson: Thomas
Ljungberg
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Ärendenummer 2

Underlag för prioritering/Föredragningspromemoria
Projektnamn: Utvecklad etablering
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning; namn och nummer
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Analys- och planeringsfas, antal
månader
Belopp sökt för analys- och
planeringsfas
Belopp sökt för genomförande
och avslutsfas
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget
Samordnare

Folkuniversitetet
Göteborg
2016/00244
Insatser för nyanlända 2016/00078
2016-10-03 – 2019-09-30
PO 2:3 Ökade övergångar till arbete , de som står särskilt lågt
ifrån arbetsmarknaden
Nyanlända ( främst lågutbildade)
306
3
135 641 kronor
5 285 699 kronor
6 115 925 kronor
5 421 340 kronor
11 537 265 kronor
Thomas Ljungberg

Förvaltande myndighetens bedömning:
Sammanfattande beskrivning av projektet tagen ur ansökan:
Projektet syftar till att utveckla metoder och samverkan mellan aktörerna i etableringsuppdraget för
att underlätta nyanländas etablering.
Målgruppen är nyanlända flyktingar med låg utbildning som omfattas av arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag. Deltagaren ska efter genomgånget projekt kunna gå vidare i en kortare
yrkesutbildning eller vidare studier inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning via
Arbetsförmedlingen eller folkhögskola. Vi avser att minska könsbundna skillnader när det gäller
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Deltagarna kommer under sex månader att vara i två
moduler varav den första är inriktad på förberedelse för praktik och den andra på praktik och
skolförlagt lärande som stärker varandra.
Inom projektet ska nya former för verksamhetsförlagt lärande stärka kopplingen mellan det
verksamhetsförlagda och det skolförlagda lärandet. Vi ska utveckla former för stöd och uppföljning
för deltagare som går vidare i studier, arbete eller socialt företagande för att möta kvinnors och
mäns behov .
Stort fokus kommer att läggas på hur de olika aktörerna ska samverka för att resurserna ska
användas effektivt och för att skapa tydlighet för deltagarna.
Den långsiktiga effekten av projektet som vi vill bidra till, är att skapa tydliga strukturer för den
nyanlände där vägen till integration förkortas.

Svenska ESF-rådet Huvudkontoret

Telefon: 08-579 171 00

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr

Fax: 08-579 171 01

Postadress: Box 47141, 100 74 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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Motivering – ESF-rådets totala bedömning:
Skriv ett kort sammanfattande omdöme, kommentera gjorda bedömningar (se tabell nedan)
och eventuella särskilda prioriterande delkriterier. Bedöm projektets möjlighet att nå resultat
och effekter och hur de kopplar till krav formulerade i utlysningen.
Ansökan bedöms som mycket bra, med en tydlig och informativ problem – och behovsanalys, utifrån
den tänkta målgruppens behov och projektägaren och dess samverkanspartners
(Arbetsförmedlingen, Trollhättans kommun) tidigare erfarenheter från att arbeta med nyanlända
Ansökan är kompletterad med en målgruppsbeskrivning knuten till geografin för projektet.
I denna kan man utläsa hur stor gruppen är totalt, antal kvinnor o män samt utbildningsnivå.
Denna ansökan riktar sig lite mera specifikt till de mest lågutbildade i gruppen nyanlända.
Projektidén bedöms som relevant för att nå de i ansökan utpekade målen och effekterna på ett
effektivare mottagande av nyanlända. Detta beror främst på att PÄ redan i dagsläget arbetar med
gruppen nyanlända och att man därmed skaffat sig erfarenheter i vad som skulle kunna förbättras.
På organisationsnivå är målet att skapa bättre samberkansformer mellan Arbetsförmedlingen,
kommun, arbetsgivare och det civila samhället.
PÄ har också med gott resultat genomfört flera ESF – projekt, varför deras förmåga att leda/äga samt
redovisa bedöms som goda. I detta projekt kommer 2 ur målgruppen att engageras redan under
analys o planeringsfasen då deras erfarenheter är viktiga att beakta, vidare kommer civilsamhället att
representeras i projektets referensgrupp bland annat genom Röda Korsets medverkan.
Ansökan bedöms vara mycket kostnadseffektiv. Beräknad på totalt 306 deltagare som tas in i
grupper om 60 personer i 6 månader x 5 intag, blir totalkostnaden ca 19 000 kronor /deltagare vilket
ger en KDV (kostnad/deltagarvecka) på låga 790 kronor. Då ska man dock beakta att man deltar
50% i projektet och går de andra femtio procenten på lagstadgad SFI.
I projektgenomförandet kommer jämställdhet, tillgänglighet o icke diskriminering vara en röd tråd,
och personal, styrgrupp o referensgrupp kommer att utbildas i dessa ämnen under den inledande
analysfasen
Utvärdering av löpande karaktär kommer att utföras av projektet själva, medan mera djuplodande
utvärdering kommer att utföras av extern kraft via avrop från ESF – rådet eller egen upphandling om
så erfordras. I betygsskalan nedan har detta område erhållit godkänt ( 1) detta beror på att stora
delar av upplägget kommer att sättas på pränt under analys o planeringsfasen
Sammanfattningsvis bedöms ansökan som mycket bra.

Bedömning
0- Ej uppfyllt, 1- Godkänd, 2- Väl godkänd, 3- Mycket väl godkänd Urvalskriterier - se bilaga

Urvalskriterier
Mål, förväntade resultat och aktiviteter

Bedömning
(0-3)
2

Problem- och behovsanalys

2

Projektorganisationen kapacitet och kompetens

2

Förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat

2

Kostnadseffektivitet

3

Lika möjligheter/Horisontella principer (jämställdhet, tillgänglighet och
icke-diskrimininering) Jämställdhet har inkluderats enligt standarden i analys,

1

mål och indikatorer, genomförande, uppföljning och utvärdering

Utvärderingsbarhet

1
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Strukturfondspartnerskapet
Västsverige
Sekretariatet

PM
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Underlag för prioritering
Programområde 2, Mål 2.3 Insatser för nyanlända
Projekt: KOM mot jobb
Sökande organisation: Alice Utveckling AB

Urvalskriterier
Koppling till regionala utvecklingsstrategier

Bedömning
7 (10)

Motverka inomregionala skillnader

3 (8)

Främja transnationalitet

1 (3)

Strukturförändrande partnerskap

5 (8)

Aktivt ägarskap

5 (8)

Medverkan av privat aktör eller social ekonomi

3 (5)

Allmän bedömning

3 (8)

Ärendenummer ϯ

Datum: 2016-05-04

Kontaktperson: Erik
Johansson
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Ärendenummer 3

Underlag för prioritering/Föredragningspromemoria
Projektnamn: KOM mot jobb
Sökande organisation
Region/enhet
Diarienummer
Utlysning; namn och nummer
Projektperiod
Programområde/mål
Målgrupp
Antal deltagare
Analys- och planeringsfas, antal
månader
Belopp sökt för analys- och
planeringsfas
Belopp sökt för genomförande
och avslutsfas
Medfinansiering, belopp
Sökt ESF- belopp
Total projektbudget
Samordnare

Alice Utveckling AB
Västsverige
2016/00239
Insatser för nyanlända 2016/00078
1 november 2016 till 31 oktober
Programområde 2, mål 3
Nyanlända samt personer som lämnat etableringsuppdraget
500
3
293 054 kronor
8 335 351 kronor
9 811 700 kronor
8 628 405 kronor
18 440 105 kronor
Erik Johansson

Förvaltande myndighetens bedömning:
Sammanfattande beskrivning av projektet tagen ur ansökan:
Inom etableringsuppdragets målgrupp är det framförallt kvinnorna och personer med lägre
utbildningsbakgrund som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Kvinnorna har lägre
sysselsättningsgrad än männen men de skrivs också i högre grad än männen ut från
Arbetsförmedlingen utan att ha fått arbete. Samtidigt som personer i etableringsuppdraget har svårt
att etablera sig på arbetsmarknaden finns stort behov av arbetskraft inom vissa bristyrken både inom
offentlig förvaltning och inom privat tjänstesektor.
Arbetsförmedlingen har tillsammans med projektägaren Alice Utveckling, Studieförbundet
Vuxenskolan, Region Halland samt kommunerna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg tagit fram
ett projekt för kvinnor och män i målgruppen som har lägre utbildning och relativt liten
arbetslivserfarenhet. Projektet arbetar huvudsakligen för att:
•
öka möjligheten för utrikesfödda kvinnor och män att etablera sig på
arbetsmarknaden.
•
visa på möjligheten för utrikesfödda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden och
ändå ha en fungerande familjesituation.
•
beskriva traditionella kvinnodominerade yrkesområden som har rekryteringsbehov så
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att kvinnor och män kan se det som intressanta och möjliga sysselsättningar.
•
öppna upp för civilsamhället och folkbildningstraditionen genom samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan och deras medlemsorganisationer samt arbeta med nätverkande mot
arbetsliv, föreningsliv och organisationer.
Under projektets gång finns aktiviteter för deltagarna med inriktning mot både arbetsliv och mer
generella kunskaper i det svenska samhället samt ansökningshandlingar, studiebesök,
företagsbesök och praktik på arbetsplats. Projektet innehåller bland annat individuell kartläggning där
man särskilt arbetar med att synliggöra dolda kompetenser och talanger, vägledning enskilt och i
små grupper som ger goda resultat när det gäller att närma sig arbetsmarknaden och positiva
effekter när det gäller att stärka självförtroende och självkänsla. Efter den inledande kartläggningen
görs en individuell plan för deltagarens fortsatta tid i projektet. Det finns ett antal olika aktiviteter där
individen rustas för sin väg mot arbete eller studier. Både mer arbetsinriktade aktiviteter som
genomgångar av arbetslivets villkor och olika yrkesbeskrivningar finns liksom mer socialt inriktade
aktiviteter som svenskaträning och genomgångar av svenska seder och uppförandekoder. För
nyanlända kvinnor kan trösklarna bli höga för att komma in på arbetsmarknaden och speciellt om de
har varit frånvarande en längre tid på grund av vård av barn och arbete i hushållet.
Allt arbete skall genomföras med de horisontella principerna om allas lika värde, jämställdhet,
tillgänglighet och nolltolerans mot all form av diskriminering. Projektet arbetar även med
attitydförändring på arbetsplatser för att förmå dem att i högre grad anställa personer med utländsk
bakgrund.
Genom transnationell samverkan, där även deltagare engageras för kontakter med deltagare hos
projektets transnationella samarbetsorganisationer, blir det möjligt att jämföra erfarenheter från
aktiviteter med liknande målgrupper i andra länder. På så sätt kan projektet hitta ny information om
vägen mot integration och arbete och kan ta del av andras erfarenheter på ett strukturerat sätt.

Motivering – ESF-rådets totala bedömning:
Skriv ett kort sammanfattande omdöme, kommentera gjorda bedömningar (se tabell nedan)
och eventuella särskilda prioriterande delkriterier. Bedöm projektets möjlighet att nå resultat
och effekter och hur de kopplar till krav formulerade i utlysningen.
Projektet syftar till att personer som antingen befinner sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag,
eller har lämnat det ska komma i arbete eller studier eller närma sig arbetsmarknaden. Insatsernas
fokus ligger på kvinnor samt lågutbildade personer. De resultat som eftersträvas innefattar bland
annat ökad kunskap om jämställdhet, att individer ska ha fått sin kompetens synliggjord samt en
tydligare plan för att gå vidare mot arbete eller studier. Ovanstående bedöms ligga inom ramen för
utlysningen och förväntade resultat och effekter bedöms som rimliga i relation till målgrupp och
aktiviteter. Det bör nämnas att förväntade resultat och effekter är anpassade till målgruppens mycket
svaga ställning på arbetsmarknaden. Projektets problemanalys är gedigen och har ett tydligt
jämställdhetsperspektiv. Den baseras på könsuppdelad statistik från bland annat Arbetsförmedlingen
på både nationell och regional nivå. Utifrån analysen motiveras projektets verksamhet på ett bra sätt.
Att projektägaren är ett nystartat företag bedöms utgöra en betydande risk för såväl genomförandet
som för företaget självt, även om personerna verksamma i bolaget har stor erfarenhet av att bedriva
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ESF-projekt. Projektet har dock lämnat tillfredsställande svar på frågor kring likviditet och
genomförandekapacitet. Projekt KOM mot jobb bedöms vara föränkrat i de tre halländska
kommunerna där det ska bedrivas samt hos Arbetsförmedlingen. Dock bör det poängteras att vissa
av de aktiviteter projektet avser bedriva har moment som är snarlika de som Arbetsförmedlingen
redan bedriver inom ramen för etableringsuppdraget. Det bedöms trots detta finnas efterfrågan på de
insatser som man vill genomföra, då projektet primärt vänder sig till individer som står långt från
arbetsmarknaden, i detta fall lågutbildade samt kvinnor med begränsad eller ingen
arbetslivserfarenhet. Arbetsförmedlingen har bedömt att det finns ett tillräckligt stort antal möjliga
deltagare i de tre kommunerna där verksamhet kommer att bedrivas. Projektet har en rimlig
kostnadsbild sett till kostnad per deltagare samt kostnad per kursdeltagarvecka. Sett till möjligheten
att implementera projektverksamheten är detta svårt att avgöra när det är en extern aktör som står
för utförandet av projektet, men då verksamheten har vissa likheter med befintliga aktiviteter inom
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt att kostnadsnivån är rimlig bedöms förutsättningar
finnas för att medfinansiärer och andra aktörer ska kunna använda sig av projektets resultat.
Projektet håller en hög standard vad avser horisontella principer, i synnerhet avseende
jämställdhetsintegrering. Såväl aktiviteter som mål bedöms vara jämställdhetsintegrerade i tillräcklig
utsträckning och projektet har även inslag av attitydpåverkande aktiviteter. Projektets
utvärderingsavsnitt är godkänt men kortfattat beskrivet, och bör utvecklas under analys- och
planeringsfasen. Projektet har planer på transnationellt utbyte med Tyskland.
Sammantaget bedöms projektet hålla en god kvalitet.

Bedömning
0- Ej uppfyllt
1- Godkänd
2- Väl godkänd
3- Mycket väl godkänd
Urvalskriterier - se bilaga

Urvalskriterier
Mål, förväntade resultat och aktiviteter

Bedömning
(0-3)
1

Problem- och behovsanalys

2

Projektorganisationen kapacitet och kompetens

1

Förankring, ägarskap och efterfrågan på resultat

1

Kostnadseffektivitet

1

Lika möjligheter/Horisontella principer (jämställdhet, tillgänglighet och
icke-diskrimininering) Jämställdhet har inkluderats enligt standarden i analys,

2

Utvärderingsbarhet

1

mål och indikatorer, genomförande, uppföljning och utvärdering

Bilaga 14

