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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
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Innovation Runway 
 

Förslag till beslut 
• ”Innovation Runway” beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden 

2015-2016. 
•  Finansiering sker ur statliga 1:1 medel. 

  

Sammanfattning  
Projektet genomförs i samverkan mellan Science Park, Almi Företagspartner och 
Högskolan i Jönköping och berör således hela länet inkl. länets samtliga 13 
Science park-miljöer. Vidare är det arbete som skett i Gnosjöregionen inom ramen 
för ”Innovationsfabrik Småland” integrerat i föreliggande projekt. 
 
Metodiken för att på detta vis systematiskt stödja mindre företag i deras 
innovationsarbete har prövats genom ett antal pilottester under 2014 samt inom 
ramen för Innovationsfabrik Småland, vilket påtagligt ökar förutsättningarna för 
ett framgångsrikt genomförande. 
 
Region Jönköpings andel av finansieringen utgörs av 25 %. 
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Information i ärendet 
Förändrings- och omvandlingstrycket ökar allt mer inom näringslivet, vilket också 
för med sig ökad betydelse av innovation. Samtidigt är dagens näringsliv ofta som 
följd av ett utvecklat ”lean-tänkande” underförsörjda med egen komptens, 
kontaktnät och resurser för innovation och utveckling. Via projektet vill man nu 
pröva ett nytt angreppssätt för att utgöra en kvalificerad resurs att tillsammans 
med företagen systematiskt analysera och ta fram nya produkter och tjänster. 
 
Samverkan mellan de tre aktörerna samt det väl utvecklade sciencepark-arbetet i 
länet borgar för att man har goda förutsättningar att nå ut i hela länet med sitt 
arbete. 
 
Ambitionen är att metodiken efter den treåriga projektperioden ska vara inarbetad 
i det ordinarie utbudet hos aktörerna och därmed inte kräva särskild offentlig 
finansiering. 

 
Beslutsunderlag 

• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Checklista  
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Region Jönköpings län 
Postadress: Box 1024, SE-551 11 Jönköping  
Besöksadress: Husargatan 4, Jönköping 
www.rjl.se  

 

Underlag till projektbeslut 
Projektnamn:  Innovation Runway   
Projektägare:  Science Park Jönköping AB  
År och månad för projektstart: 2015-03    
År och månad för projektavslut:  2018-06  
Status:  Nytt  
 
 
Tidigare beslut:       – 
 
Utbetalda medel:       – 
 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
För att behålla sin konkurrenskraft behöver länets små- och medelstora företag bättre ta 
tillvara de innovationer som föds ur verksamheten samt öka sin innovationsförmåga och 
generera fler och nya idéer. Små företag har sällan en ordnad struktur för hur man tar till 
vara och uppmuntrar innovation bl.a. då man av naturliga skäl inte kan ha särskilt avsatta 
resurser eller etablerade kontaktvägar för denna typ av verksamhet. Projektet vill med basen 
i genomförda pilottester i ett antal företag implementera ett arbetssätt där den stöd- och 
processtruktur som Science Parks, Almi och Högskolan arbetat fram utgör modell i detta 
genomförandeprojekt. Dessutom har man tagit tillvara och inlemmat det arbete och 
erfarenheter som inletts med basen i Gislaveds kommun, Innovationsfabrik Småland, för att 
också ta det bästa ur det arbetssättet för att skapa en gemensam modell för vår region. 
Målsättningen är att metodiken ska utgöra ett arbetsätt som kommer att ingå i ordinarie 
verksamhet efter projektperioden. Projektet söker även medel ur EU:s regionala fond. 
 
Att projektet sker i samverkan mellan uppräknade aktörer och omspänner hela länet 
inklusive länets samtliga 13 science-park miljöer är mycket positivt. Likaså att man tagit 
tillvara och integrerat det arbete som inletts i Gnosjöregionen. Att metodiken bygger på ett 
antal genomförda pilotföretag ökar påtagligt förutsättningarna för ett framgångsrikt 
genomförande. 
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Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS: 
Projektet ligger mycket väl i linje med strategin en internationellt ledande industriregion. 
Med ökad och mer strukturerad innovationsförmåga kan projektet också förväntas bidra 
reellt till måluppfyllelse av strategin ett breddat näringsliv med betoning på kunskaps-
intensiva företag. 
 
Kopplingar till Utbildning och Kultur: 
- 
Kopplingar till Folkhälsan: 
- 
Ansökans effekt på framgångsfaktorerna i RUS: 
Kunskap och kompetens:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Kommunikationer:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Innovation:    ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Klimat och energi:  ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Attraktivitet:   ☐ Positiv ☒Neutral ☐Negativ 
Globalisering:   ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
Regional kraftsamling och ledarskap: ☒ Positiv ☐Neutral ☐Negativ 
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Projektet som är ett samverkansprojekt mellan Science Park, Almi och Högskolan omsluter 
totalt nära 20 miljoner kronor under hela projektperioden efter det att deltagande företags 
insatser på ca.2,4 miljoner kronor avräknats. Av beloppet förväntas Regionala fonden 
finansiera hälften. Den återstående hälften fördelas med 25 % av projektparterna själva samt 
återstående 25% söks från regionen. 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Beslutet avser projektets första och andra år. För medfinansiering av påföljande år krävs 
förlängningsansökan. Ansökan om utbetalning skall göras minst två gånger per år och 
senast 15 december innevarande år, annars kan projektbidraget för årets beslut 
förfalla. I samband med första ansökan om utbetalning skall projektägaren inskicka 
ett friställningsintyg för fast anställd personal (om kostnad för den anställde upptas i 
ansökan om utbetalning). Om så inte sker kommer Region Jönköpings län att stryka 
kostnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan.  
 

Medelsbeslut 
År 2015  1 029 843 kr  Medel 1:1-medel 
      2016  1 832 578 kr               1:1-medel 
      2017  1 752 278 kr               1:1-medel (prognos) 
      2018     379 109 kr               1:1-medel (prognos)  
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Beslutet motsvarar 24,99 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
 
Utbetalningsprognos 
År 2015 beräknar vi att betala ut: 750 000 kr. 
 
1b Nationell strategisk prioritering 
2f Nationell ämneskategorisering 
 
Finansiering 
 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
Kostnader 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
35600 
Lönekostnad per timme: 
463 

3 364 373 6 110 314 5 869 113 1 166 435 16 510 235 

Externa tjänster 205 000 450 000 450 000 80 000 1 185 000 
Lokalkostnader 0 0  0 0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Regionförbundet) 

0 0  0 0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

810 000 1 630 000 1 630 000 350 000 4 420 000 

Indirekta kostnader 0 0  0 0 
Summa kostnader 4 379 373 8 190 314 7 949 113 1 596 435 22 115 235 
Intäkter - 260 000 - 860 000 - 940 000 -   80 000 -2 140 000 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

0 0  0 0 

Summa 4 119 373 7 330 314 7 009 113 1 516 435 19 975 235 
 
 

 År År År År  
Finansiär 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Regionala fonden (ERUF) 2 059 686 3 665 157 3 504 557 758 217 9 987 617 
Region Jönköpings län 1 029 843 1 832 578 1 752 278 379 109 4 993 808 
Science Park, Jönköping 781 410 1 460 935 1 369 680 279 863 3 891 888 
Almi Företagspartner Jkpg. 113 954 156 985 168 866 43 724 483 529 
Högskolan Jönköping 134 480 214 659 213 732 55 522 618 393 
Summa 4 119 373 7 330 314 7 009 113 1 516 435 19 975 235 
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Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala 
projektmedel gäller, se www.rjl.se. 

http://www.rjl.se/
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