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Regionledningskontoret  
Regional utveckling 
Karolina Borg 
 

 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Forum förnyelse 
 

Förslag till beslut  
Bevilja Internationella Handelshögskolan 1 565 000 SEK från statliga 1:1 medel 
för att genomföra projektet Forum Förnyelse.  
 

Sammanfattning 
Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Fonden. Projektets syfte är att 
skapa ett branschöverskridande forum för kunskapsuppbyggnad och samverkan 
som sammanför akademi, näringsliv och offentlig förvaltning. Projektet ska 
därigenom sammanföra redan etablerade branschspecifika nätverk med 
forskarvärlden och göra högskolan till en stark nod i det regionala 
innovationssystemet. Projektet har goda förutsättningar att kunna berika arbetet 
med den regionala innovationsstrategin samt underlätta implementeringen av den 
samma.  

Information i ärendet  
Projektet omfattar tre arbetsområden; kunskapsuppbyggnad, samverkan och 
kommunikation. Kunskapsuppbyggnad ska ske dels genom forskning, dels genom 
kunskapsspridning. Projektets forskning koncentreras kring frågor om innovation, 
företagande och ekonomisk omvandling med fokus på små och medelstora företag 
(SMF) i glesa miljöer. Av särskilt intresse är betydelsen av entreprenörskap, 
samverkan och internationalisering. Samverkan och kommunikation ska uppnås 
genom att projektets aktiviteter utgör en mötesplats för akademi, näringsliv och 
offentlig förvaltning där utbyte av idéer, erfarenheter och information har en 
central roll. 
 
Projektet genomförs inom ramen för forskningscentret CEnSE (Center for 
Entrepreneurship and Spatial Economics), vid Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping. Projektet samverkar med Swerea-SWECAST och Handelskammaren i 
Jönköpings Län vilka också medfinansierar projektet med tid. Projektet bygger 
vidare på resultat från tillämpad forskning baserad på företagen i Jönköpings Län, 
som genererats inom forskningsprojektet TIPT (Tillgänglighet 
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Innovationsprocesser och Tillväxt). Eftersom projektet bedrivs som en del av 
forskningscentret CEnSE lever den fördjupade kunskapen kring 
innovationsförutsättningar i regionens företag och kontaktytan gentemot 
regionens näringsliv och förvaltning kvar efter projektets formella avslut. En 
målsättning är att projektet ska skapa långsiktiga nätverk som bidrar till 
innovation och förnyelse och blir en långsiktig resurs i det regionala 
innovationssystemet. 

Beslutsunderlag  

• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 
• Checklista  

 

Beslutet skickas till  
Internationella Handelshögskolan AB,  
 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör  

 
 
Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 
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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:  Forum Förnyelse  
Projektägare:  Internationella Handelshögskolan AB  
År och månad för projektstart:  2016-01 
År och månad för projektavslut:  2018-12  
Status:    
 
 
Tidigare beslut:  2 016 000 SEK till TIPT (Tillgänglighet Innovationsprocesser och 
Tillväxt) – 
 
Utbetalda medel: 2 016 000 SEK – 
 
Projektägarens ansökan finns som bilaga. 
 
Regional utvecklings kommentarer till ansökan: 
Ansökan har en god ansatts och har förutsättningar att kunna berika pågående arbete 
med den regionala innovationsstrategin. Projektgruppen är den samma som i en 
kortare forskningsinsats lagt en del av grunden inför arbetet med att ta fram den 
regionala innovationsstrategin. Projektet kommer i vissa delar att belysa strukturella 
och strategiska aspekter på ett område där vi har sett många konkreta åtgärder t.ex. 
affärsutvecklingscheckar, innovationsfinansiering eller möjligheten att söka 
affärsrådgivning i sin hemkommun. Detta upplever vi som berikande och 
utvecklande.  
 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS, motivera hur: 
Projektet möter väl de utmaningar vi lyfter fram i RUS och som pekats ut av OECD 
Territorial Review Småland-Blekinge. Tillexempel adresserar projektet vår ensidiga 
näringsstruktur, den svaga tillväxttakt i små- och medelstora företag, samt behovet av 
fler kunskapsintensiva företag. Genom kunskapsuppbyggnad, kommunikation och 
samverkan ska projektet öka förståelsen för vilka faktorer inom och utom företagen 
som stimulerar till innovation och förnyelse. Särskilt fokus riktas mot de specifika 
förutsättningar som finns i små och medelstora företag i glesa miljöer. Projektet 
svarar således mot båda delstrategierna under målområdet näringsliv samt i någon 
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mån mot delstrategierna under målområde livsmiljö i och med sin tydliga 
utgångspunkt i mångfald och öppenhet.   
 
Ansökan är kopplad till följande område: 
Arbetsmarknad/ näringsliv ☒    
Utbildning/ forskning ☒ 
Attraktivitet  ☒ 
Infrastruktur  ☐ 
 
Avstämning har skett med andra enheter inom RJL (Utbildning och Kultur, 
Folkhälsa eller Kommunal utveckling): 
Nej 
 
Geografiskt område (berörda kommuner och län som medverkar i projektet): 
Aneby  ☐ Nässjö ☐       
Eksjö  ☐ Sävsjö ☐         
Gnosjö          ☐               Tranås ☐        
Gislaved   ☐ Vaggeryd ☐         
Habo      ☐ Vetlanda ☐ 
Jönköping  ☐ Värnamo ☐ 
Mullsjö   ☐ Län ☒  
 
Jämställdhetsperspektivet är ett verktyg för att nå hållbar tillväxt i hela länet. 
Beskriv arbetet i projektet kopplat till jämställdhet (ex. särskilda insatser för 
ökad jämställdhet): 
Forskningen som genomfördes i TIPT slår fast att mångfald är positivt för innovation 
och utveckling. Mångfaldsbegreppet gäller etnisk bakgrund likväl som andra 
individegenskaper, såsom ålder, kön, utbildningsbakgrund, yrkesroll mm. Genom att 
kommunicera forskningsresultat gällande vikten av mångfald i arbetskraften, avser 
projektet att bidra till att företag beaktar olika mångfaldsperspektiv i sina 
verksamheter, i sammanhang som rör rekrytering av personal och i utformandet av 
arbetssätt. Projektets övergripande mål är att på detta sätt bidra till att skapa 
inkluderande attityder och förhållningssätt som bidrar positivt till jämställdhet och 
integration i regionens företag samt stimulera till en smart, hållbar och inkluderande 
tillväxt i regionen.   
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Miljö, integration och mångfald samt folkhälsa är också verktyg som beaktas i 
ansökan. Beskriv arbetet i projektet kopplat till dessa horisontella kriterier (ex. 
särskilda insatser för ökad miljö, integration och mångfald): 
Projektet kommer även att bygga vidare på tidigare forskning, vilket bl.a. innebär 
fördjupade studier kring mångfald och integration. Till exempel vilken roll utländsk 
bakgrund i arbetskraften spelar för företags internationalisering. 
 
Projektet har ingen direkt koppling mot folkhälsa och milj. 
 
Beskriv om/ hur projektet följer intentionerna i barnkonventionen (gäller 
endast folkhälsoenheten): 
      
 
Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp: 
Projektet har föregåtts av forskningsprojektet TIPT, detta projekt finansierades med 2 
960 106 SEK från Europeiska Regionala Fonden och Regionförbundet finansierade 
projektet med 2 016 000 SEK. Föreliggande projekt bygger till viss del vidare på 
forskningsprojektet TIPT men innehåller också stora delar nya inslag och en helt ny 
ansats i ambitionen att bygga upp ett branschöverskridande forum för 
kunskapsuppbyggnad och samverkan. Föreliggande projekt har också privat 
medfinansiering vilket är positivt. 
 
Förslag till särskilda villkor för beslut: 
Förlängningsbeslut krävs för år 3. Ansökan om utbetalning skall göras minst två 
gånger per 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 Regionförbundet att stryka kostnaden. Mall för 
friställningsintyg finns på hemsidan. Ansökan om projektmedel är kopplad till beslut 
i strukturfonds-partnerskapet för Småland och Öarna och därmed också beroende av 
bifallsbeslut den 7-8 december 2015. 

 

Medelsbeslut 
År 2016   860 000 kr  1:1-medel 
År 2017   705 000 kr  1:1-medel 
År 2018   585 000 kr  1:1-medel, prognos 
 
Beslutet motsvarar  23,5  procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.  
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År 2016 beräknar vi att betala ut: 700 000 kr 
År 2017 beräknar vi att betala ut: 865 000 kr 
 
1          Nationell strategisk prioritering 
1g        Nationell ämneskategorisering 
 
Finansiering 
Budgeten för projektet ser ut som följer: 

 År År År År  
 2016 2017 2018 20      Totalt 
Kostnader      

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
 

1 812 000 2 000 000 2 048 000       5860000 

Externa tjänster 215 000 195 000 200 000       610000 
Lokalkostnader                         0 
Investeringar (gäller inte medel 
från Region Jönköpings län) 

                        0 

Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

249 000 270 000 274 000       793000 

Indirekta kostnader (specificera 
i bilaga) 

362 000 400 000 410 000       1172000 

Summa kostnader 2 638 000 2 865 000 2 932 000       8435000 
Intäkter                         0 
Offentliga bidrag i annat  
än kontanter 

                        0 

Privata bidrag i annat än 
kontanter 

252 000 205 000 258 000       715000 

Summa (A) 2890000 3070000 3190000 0 9150000 
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 År År År År  
 2016 2017 2018 20      Totalt 
Finansiär      
Europeiska Regionala Fonden 1 445 000 1 535 000 1 595 000       4575000 
Region Jönköpings län 860 000 705 000 585 000       2150000 
Jönköpings Internationella 
Business School 

333 000 625 000 752 000       1710000 

Swerea SWECAST AB 152 000 125 000 152 000       429000 
Handelskammaren Jönköpings 
län 

100 000 80 000 106 000       286000 

                              0 
                              0 
                              0 
                              0 
Summa (B) 2890000 3070000 3190000 0 9150000 

 

Förutsättningar för beslutet 
Region Jönköpings läns handledning för ansökan om regionala projektmedel gäller, 
se www.rjl.se. 
 
 

http://www.rjl.se/
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