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Aktuella projekt och förslag till beslut 

Arbetsutskottet f6reslår Regionstyrelsen besluta enligt nedanstående: 

Datum 

2013-06-11 

Antal sldor 
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l. SP-Systemet i Jönköpings län- utveckla och befåsta ledning och styrning, R7213 

Förslag till beslut: 
2.894.000 kronor, RF-medel år 2014 

2. Winnet Jönköpings län, R9613 

Förslag till beslut: 
400.000 kronor 1:1-medel år 2013 

3. Dubbelt upp! Öka tillväxttakt i Gnosjöregionen, R13913 

Förslag till beslut: 
193.5871aonor ur potten Främja kvinnors f6retagande, samt 
44.674laonor av 1:1-medel år 2013 

4. Nordiska infrastrukturskolan, R14013 

Förslag till beslut: 
250.000 kronor !:l-medel år 2013 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 

Projektägare: 

År och månad för projektstart: 
År och månad för projektavslut: 
status: 

Tidigare beslut: R16310 

Utbetalda medel: 

SP-Systemet i Jönköpings län - utveckla och 
befästa ledning och styrning 
Ideella fOreningen: Science Park -Systemet 

Jönköpings län 

2014-01-01 

2015-12-31 

Nytt 

2 555 700 kr 

l 912 425 kr 

Projektägarens ansökan firm~ som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Föreliggande projektmedelsansökan är en direkt följd av Regionstyrelsens beslut den 2 maj 

2013, grundat på upprättat forslag om fortsatt fmansiering av verksamheten. 

Verksambeten i länets Science Park -System har utvecklats positivt de senaste åren och 
samtliga länets 13 kommuner har verksambet "på hemmaplan". Affårscoacherna i länets 
Tillväxtarenor är finanseriade via ett BU-projekt fram t.o.m. 2014. Nuvarande finansering för 
ledning, samordning och kvalitetssäkring av det gemensamma arbetet upphör dock vid 
årsskiftet 2013. 

Av redovisat material från Regionbildningskommittens pågående arbete kan utläsas 
betydelsen av att verksamhetens fortlevnad utreds och framtidssäkras. Genom föreliggande 

beslut säkras verksambeten under 2014 med utblick mot 2015. 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP 
satsningen på Science park-systemet är en utpekad prioriterad åtgärd i det Regionala 

Utvecklingsprogrammet. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255. SE-551 '14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Sökt belopp utgår från de kostnader som belastar verksamheten för 2013 och är redovisat 
och forankrat i beslut i Regionstyrelsen den 2 maj 2013. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Ny ansökan krävs för beslut om 2015. Ansökan om utbetalning ska göras minst två 

gånger per år annars kan beslut om projektbidraget fcirfalla. 

Medelsbeslut 
Två-årigt medelsbeslut 
År 2014 2 894 000 kr RF-medel 

Beslutet motsvarar 97, l procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 

Utbetalningsprognos 

År 2014 beräknar vi att betala ut: 2.300.000 kr. 

l b Nationell strategisk prioritering 

2a Nationell ämneskategorisering 

OECD-grupp 

O E CD-ämne 

Finansiering 

Budgeten fcir projektet ser ut som följ er: 
År 

Kostnader 2014 
Egen personal l 527 000 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
3960 
Lönekostnad per timme: 
385 
Externa tjänster 759 000 

Lokalkostnader 83 000 

f-Jn~esteringar (gäller inte medel 
' 

o 
från Regionförbundet) ± f--.,-- .. . 
Ovriga kostnader (ange 611 000 

~ostnadsspecifikation i ~ilaga)_ 
··-

År 

2015 
l 530 000 

710 000 
85 000 

o 

-
639 000 

-~~--~-

År 
20 Totalt 
o 3 057 000 

o 1469 000 

o 168 000 
o o 

o 1--]250 000-
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--;;-
Summa kostnader o o o o 

Intäkter o o o o --
Summa 2 980 000 2 964 000 o 5 944 000 

--
Ar År År 

Finansiär 2014 2015 20 Totalt 

Regionförbundet Jönköpings län 2 894 000 2 928 000 o 5 822 000 

Almi limovationsbron 50 000 o o 50 000 

Medlemsavgifter 36 000 36 000 o 72 000 

Summa 2 980 000 2 964 000 o 5 944 000 

Förutsättningar för beslutet 
Regionfårbundets riktlinjer samt handledning fcir ansökan om regionala projekhnedel 
gäller, se www.regionjonkoping.se. 

Datum 

Beteckning 

R7213 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

u "ft " kt t ppg 1 er om pro je e 
Projektnamn 

ANKOM 
?!'l") -~:-:- j 1'1 ,.,H~-. """" U 

Dnr .. l.tJ../!J ___________ _ 

sansökan* 

SP-systemet i Jönköpings län - utveckla och befåsta ledning och styrning 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet Totalkostnad 

(totalbelopp) 
2014-01-0 l---20 15-12-31 2 894 000 2 980 000 

u "ft Jppgt ""k d er om so an e 
Projektägare E-post 
Science Park-systemet i Jönköpings län lena@spsystemet.se 
Postadress Telefon 
Gjuterigatan 9 0702 693 695 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
553 18 Jönköping 
Organisationsnummer l CFAR-nummer" Plusgiro l Bankgiro 
826002-0725 5291-7010 
Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 
D Ja~ Nej D Ja ISl Nej .. Arbetsställenummer enligt Sta11st1ska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn Telefon 
Lena Johansson 
E-post Mobiltelefon 
lena@spsystemet.se 46 (0)702 693 695 

Ekonomihantering 
Namn Telefon 
Marcus Fransson 
E-post Mobiltelefon 
marcus.fransson@se. pwc.com 46 (0)10 2125263 

Datum 

2013-05-08 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 
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~t~n~a~m~n~--~~--~~~~~~--~----~-----------------------------, 
~temet - utveckla och befästa ledning och styrning -=:J 

Sammanfattning av projektet (Max 2 000 tecken) 

Science Park-systemet i lönköpings län verkar för att överbrygga geografiska avstånd och 
främja utveckling av tillväxtföretag på hemmaplan genom att erbjuda kvalificerat affärsstöd 
med Science Park-iden som grund. Som förutsättning gäller att kvalitetssäkra 
affärsutvecklingsprocessen genom ett alltmer utvecklat regionalt strukturkapitaL Science 
Pm-k-systemet är till uppbyggnad unikt med sina lokala tillväxtarenor och sammanhållande 
regionala stödstmktur. 

Med tydligt dokumenterade viljeinriktningm i både RTP (2004-2007) och RUP (2008-2013) 
har Science Park-systemet kunnat byggas ut med lokala tillväxtm-enor och personliga 
affärscoacher i samtliga kommuner i länet. Som byggstenar har riktad projektfinansiering 
använts för att utveckla verksamheten och den röner nu alltmer nationell och internationell 
uppmärksamhet. 

Science Park -systemet befinner sig nu i en viktig fas när det gäller att stadfästa ledning och 
styrning så att det skapas en stabil verksamhet som erbjuder entreprenörer och innovatörer 
mesta och bästa möjliga stöd för start och utveckling av tillväxtföretag. 
En fortsatt process för att kvalitetssäkra verksamheten innebär också samverkan med andra 
aktörer för öka möjligheten att få tillgång till kapital och till ökade kontakter med högskola 
och universitet. 
Därutöver förväntas projektet även arbeta med framtidsfrågor kring hur näringslivsm-betet 
lokalt och regionalt kru1 dra nytta av den uppbyggda infrastmktur som Science Park-systemet 
innebär. 

S fte (Beskriv avsikten med pro'ektet) -~---=~---------,-----o----:-----, 
Syftet är att utveckla och befästa ledning och styrning av Science Park-systemets regionala 
stödstruktur. Syftet är också att projektet ska skapa möjligheter för Science Pm-k-systemet 
att stärka den uppbyggda infrastmkturen för att ännu mer kraftsamla och skapa synergier för 
olika företagsfrämjande initiativ inom lönköpings län. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Målet är att projektet ska medverka till att stärka Science Park-systmets regionala 
stödstruktur: att kraftsamla resurser för en kvalitetssäl<rad, innovationsbaserad process för 
stöd till näringslivsinitiativ och företagsutveckling med "Science Park-iden" som grund. 
Som operativa mål ska projektet leda till: 
• Tillväxt för de företaget i tillväxtavtal/tillväxtarena 
• ___ }iJlyäxt i form av fler kunskapsintensiva nya företag 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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Tillväxt i fonn av fler innovationer och möten med fler entreprenörer. 

Mål ru Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

Antal sidor 
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Entreprenörer, idebärare och innovatörer som vill utveckla sitt företag och/eller affårside med J 
tillväxtpotential samt de lokala tillväxtarenorna med dess affärscoacher och samverkansparter. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?) 

Runt millenieskiftet föddes tanken hos företrädare får Science Park och Högskolan i 
Jönköping om att fåra det framgångsrika arbetssättet ut i J önköpings län genom lokala 
mötesplatser. I enlighet med regionala utvecklingsplaner och strategier (RTP, RUP) och med 
starkt stöd av Regionfårbundet m. fl. utvecklades Science Park-systemet, idag representerat 
genom olika s.k. tillväxtarenor, minst en i varje kommun. I dessa erbjuds kontorsplats för nya 
tillväxtföretag i en korsbefruktande miljö mellan privata och offentliga aktörer men också 
affårsstöd får samtliga som vill starta och utveckla sitt företag. Science Park-systemet i 
lönköpings län arbetar länsövergripande och drivs som en ideell förening. 

Sedan år 2009, då projektet Tillväxtarenor gav möjligheten att bemanna samtliga 
tillväxtarenor i länet med personliga affårscoacher, har verksamheten växt stadigt, både i 
omfäng, volym och kvalitet. I tillväxtarenorna erbjuds kvalificerat affärsstöd för att kunna 
utveckla sitt tillväxtföretag på henunaplan såsom om man befann sig i närhet av 
universitetsmiljö i större stad. På det sättet ska entreprenören få se företaget växa snabbare 
och säkrare än om hon/han inte hade fått detta stöd. 

Arbetet leds, och utvecklas med hjälp av den regionala stödstrukturen- hittills finansierat 
genom projekt drivna av den ideella föreningen Science Park-systemet. Med hjälp av egna 
interna styrsystem har ett regionalt strukturkapital byggts upp. Science Park-systemet utgör 
på det sättet en gemensam länsinkubator - alla arbetar på samma sätt, med gemensamma 
modeller, metodik och verktyg och redovisar in i samma uppföljningssystem. Detta är viktigt 
får att kvalitetssäkra affärsstödsprocesserna. Genom den regionala stödstrukturen sker också 
länsgemensamma aktiviteter, samordnad kompetensutveckling och fårmedling av 
specialistkompetens av olika slag etc. 

Det nya projektet ska utveckla, befästa ledning och styrning av Science Park-systemet. Den 
operativa verksamheten bygger på lokal och regional verksamhet·· på samma gång och det 
kräver därfår genomarbetade ledningsmodeller för att fungera på optimalt sätt. Den regionala 
stödstrukturen behöver bl. a dokumenteras, följas upp och kommuniceras tydligare. Både 
internkom1mmikationen och marknadsföringsinsatserna mot potentiella idebärare och 
entreprenörer behöver utvecklas ytterligare för att attrahera fler möjliga, nya eller befintliga 
tillväxtföretag. Genom att mötas som affårscoachkollegium på regelbunden basis och bmka 
samma metodik och verktyg, kvalitetssäkras affårsstödet. Därutöver ska projektet medverka 
till kompetensutvecklingsinsatser både för affårscoacher och tillväxtföretagen samt medverka 
till relevanta och mötesplatser med affårsnytta gärna i samverkan med andra 

näringslivsfrämjare i ltil~~---···--·----·----------
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Affårsstödet behöver också förstärkas på några områden: bl.a vad gäller 
finansieringsmöjligheter, länkar till riskkapital och extern styrelsekompetens. Ett annat 
område är kopplingen till Högskola och Universitet för att få fler direkta operativa ingångar 
till bl. a. ex jobb eller forskningsresultat. Den digitala plattformen kan utvecklas och nyttjas 
ännu mer både för internt bruk och för mötesplatser får entreprenörer och innovatörer. 

Projektets aktiviteter: 
Att utveckla och förbättra tydliga styrsystem och instruktioner te.x. 
-om hur affårsstödet ska bedrivas med Science Park-iden och inkuberingsprocessen som 
grund 
-kommunikation av värdegnmden för Science Park-systemet och hur vi arbetar 
-hur vi använder den digitala plattformen 
-Arbetsmetodik, affårsmodellering och hlrr vi använder olika verktyg 
- Se över gemensamma dokument och procsser för t.e.x att skriva tillväxtavtal 
-en handbok för nytiiiträdda affårscoacher om internsystem som intranet, grafisk profil etc. 

Operativt ska det genomföras: 
-obligatoriska affårscoachmöten minst en gång per månad. 
- genomförande av olika aktiviteter för att ge optimalt kvalitativt affårsstöd t. ex 
företagsträff ar, "Expertrummet", "Digital workshopserie Affårsskap" m.m 
Fokus på kvalitetssäkring: Tydligare uppföljning av tecknade tillväxtavtal och det affårsstöd 
som erbjuds. 

Genom Science Park-systemets närvaro med tillväxtarenor i varje kommnn är det naturligt att 
infrastrukturen hm utgöra en brygga mellan olika aktörer genom att verka lokalt och regionalt 
-samtidigt. Därför är det i projektet naturligt att även arbeta med framtidsfrågor kring hur 
näringslivsarbetet lokalt och regionalt kan dra nytta av den uppbyggda infrastruktur som 
Science Park-systemet innebär. Framsynen sker på initiativ av gruppen av 
näringslivsansvariga i länet och i nära samarbete med Regionförbundets näringslivsansvariga. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Regelbundna affårscoachmöten, samt andra aktiviteter 
riktade mot företagen som t. ex. "Expertrummet". 
Initiera dialog kring hur finansieringsfrågor och kontakter 
med ev. investerare bättre kan implementeras i det 
erbjudna affårsstödet och skapa projekt ochfeller 
stödstruktur kring det. Utveckla tydliga riktlinjer och 
program för erbjudandet om kvalificerat affårsstöcl mot 

~:fintliga företag att teckna tillväxtprogramavtaL 
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Utveckla den gemensamma digitala, länsbaserade 2014-06-30 2015-12-31 
mötesplatsen/plattformen för entreprenörerna i 
tillväxtarenorna för ökat affarsutbyte i länet.. 
Inleda diskussion om att använda Science Park -systemets 2014-06-30 2015-12-31 
infrastruktur för andra regionala näringslivsinsatser 
såsom t. ex. utveckling av strategier för kvinnors 
företagande, sociala innovationer etc. 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
regionala utvecklingsprogrammet som du kan ladda ner på www.regionjonkoping.se) 

Arbetet med uppbyggnad och vidareutveckling av länets Science park-system har varit en 
framlyft fråga i länets utvecklingsarbete under flera år. Redan i det Regionala 
Tillväxtprogrammet (RTP) för åren 2004-2007, var visionen med Science Park-systemet väl 
beskriven med egen mbrik på en helsida och målsättningen klar. Detta förstärktes ytterligare i 
det Regionala Utvecklingsprogrammet (RUP) som beslutades 2008, där Science Park
systemet är en "prioriterad åtgärd" med målet att "Bygga ut Science Park-systemet med lokala 
tillväxtarenor mnt om i länet som har en tydlig koppling till kunskap o forskning". 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, intogration och mångfald, folkhälsa samt 
'ämställdhet 

Science Park -systemet verkar aktivt för de horisontella målen på följ ande sätt: 
Miljö: 
Genom att utveckla en digital plattform för möten - infrastmktur och mycket tydligt bygga in 
den i både som kommunikationsverktyg för organisationen och i affärsstödet dvs t.ex. mellan 
tillväxtarenornas affarscoacher och tillhandahållande av expertkompetens över we b ben, har 
länets geografiska avstånd kunnat minskas med inbesparade bilresor och postiv påverkan på 
miljön. Detta arbete ska fortsätta och förfinas. 
Integration: 
Målgruppen är de som har ideer, innovationer med tillväxtpotential, Science Park-systemet 
har som tydlig policy att "hjälpa alla". Att exempelvis sakna de sista fyra siffrorna i 
persounumret är inget hinder . De med bakgrund från annat land är ofta akademiker som 
finner sig väl tillrätta i Science Park-konceptets mer internationella kontext och därmed 
gyunar projektet integration och mångfald. 
Folkhälsa: 
Inom Science Park-systemet utgör begreppen "mottagningskapacitet" och 
"bemötandekompetens" kärnvärden. Det innebär bl.a att varje individ ska bli sedd och 
bemötas på ett professionellt och kompetent sätt utifrån deras utgångspunkt. Flera kommer 
från arbetsförmedling och befinner sig kanske i en kaosartade situation. Inom Science Park
systmet är varje affårsutvecklare utbildad i coachningsmetodik och använder sig av särskilda 
verktyg som ser till helhetssituationen för en framtida företagare. Det är inte bara kunskaper 
om ekonomi, marknadsföring, teknikutveckling, branschvana etc som scannas av. Ä ven 

1 familjesituation och sociala fårdigheter och andra faktorer som kan påverka livssituationen 
L beaktas eftersom det kan påverka ett framtida företagande. Detta bör ha positiv inverkan på 
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folkhälsan genom helhetssyn på livssituationen med mindre stresspåslag som följd. 

Jämställdhet: 
Science Park-systemet har genomgående arbetat för att främja kvinnors företagande bl. a. 
genom tydlig kommunikation av kvinnor som företagare, kvinnliga affärstutvecklare och 
"good practise" i synergi med andra projekt i länet, vilket bl.a. lett till uppmärksamhet i 
Kontigos rapport som framhåller Science Park-systemets arbetssätt. År 2012 såg vi också 
fruktuen genom att fler kvinnor än män startade företag 52,5%. Science Park-systemet ska 
fortsätta på den inslagna vägen och i projektet se till framtida tillväxt i bolagen utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Science Park-systemet är en ideell förening och har hittills haft en väldigt liten andel av 
verksamheten som inte ryms inom projektverksamhet- en liten medlemsservice. Science 
Park -systemet är därför i behov av finansiering för att utveckla och befästa styrning och 
ledning av den regionala stödstrukturen. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Genom att Science Park-systemet finns i samtliga kommlmer i länet, finns goda möjligheter 
till spridning. T.ex. till näringslivsansvarigas forum, genom hemsida och sociala medier, 
magazin som uppmärksammar tillväxtföretagen som stöttas genom Science Park-systemet. 
Genom marknadsföringsmaterial av olika slag och förstås genom olika nätverk te.x bland 
branschnätverk för inlcubatorer, Rotary etc. men också till nationella och internationella 
aktörer med gemensam nämnare för regional utveckling. Några regioner har varit på 
studiebesök och fler har anmält intresse. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
I tidigare genomförda projekt har följeforskare Mattias Norling från MNM-konsult följt både 
regionalfonds - och socialfonds projekten. Lämpligt är att avvakta dessa utvärderingar och 
anpassa verksamheten efter resultaten. Därefter (förslagsvis under hösten 2014) göra en 
effektutvärdering av någon utomstående, extern part. Avsikten är att den både ska inbegripa 
en NKI-del (Nöjd-kund-index) från de som direkt fått del av affärsstödet och dels 
sekundäreffekt av samverkan med kommunernas näringslivsarbete. 
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Kostnads budget' 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 

3960 

Lönekostnad per timme: 

385 

Externa tjänster 

Lokalkostnader 
-

Investeringar (gäller inte 
medel från 
Regionförbundet) 
Övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaQa) 
Summa kostnader 

Intäkter 

Summa (A) 

Finansiering' 
Finansiär 

Regionfårbundet 

Almi Innovationsbron 
Medlemsavgifter 

Summa (B) 

Arzo14 

1527000 

759000 

83000 

611000 

2 980 000 

-
2 980 000 

Ar2014 

2 894 000 

so 000 

36 000 

2 980 000 

~,,. 

• .,4., 
REGIONFÖRBUNDET 

lÖNKÖPINGs lÄN 

Ar20l5 Ar20 

1530000 

710000 

85000 

639000 

2 964 000 

- -
2 964 000 

Arzol5 Ar20 

2 928 000 

36 000 

2 964 000 

Datum 

2013-05-08 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 
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··-

Ar20 Totalt 

3 057 000 

l 469 000 

168 000 

o 

l 250 000 

o o s 944 000 

- - o 
o o s 944 000 

Ar20 Totalt 

s 822 000 

50 000 --
72 000 

o 
o 
·-

o -

o o s 944 000 
--

'Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda !ab-tangenten 
mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan 
i (B). 
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Intäkter.·· ... · 2014 2015 

Regionförbundet 2894000 2928000 
Innovationsbron 50000 o 
Medlemsintäkter 36000 36000 
Totala intäkter 2980000 2964000 

Kostnader.·· . Digibator 

Personalkostnader 1527000 1530000 
Externa tjänster 759000 710000 
Lokalkostnader 83000 85000 
Övriga kostnader 611000 639000 
Totala Kostnader 2980000 2964000 

Övriga kostnader 
Förbrukningsmateria l 20000 22000 
Konferenskostnad coachmöten 117000 118000 
Resekostnader 80000 82000 
Marknadsföring 257000 260000 
Representation intern/extern 6000 6000 
Telefon och ITwebbplattform 43000 45000 
IT verktyg 15000 18000 
Serviceavgift branscharg 25000 25000 
Övriga kostnader 48000 63000 
summa 611000 639000 



Referens 

Britt Wennerström, 036-102013 
0706-384158 

~, .. • 9~~ 

Datum 

Beteckning 

R9613 
Antal sidor 
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Underlag till projektbeslut 
Projektnamn: 
Projektägare: 
År och månad för projektstart: 

År och månad för projektavslut: 
status: 

Winnet Jönköpings län 
Winnet Jönköpings län 
2013-04 
2015-10 

Pågående 

7Jro/ !-v 

Tidigare beslut: R2606, 2006-11-14; R15207, 2007-11-16; R22507, 2008-02-28; 

R14508, 2008-10-28; R17709, 2009-11-19; R21210, 2010-11-18; R31311, 2012-02-
23 

Utbetalda medel: 150 000 kr, 135 000 kr, 200 000 kr, 200 000 kr, 200 000 kr, 
200 000 kr, 400 000 kr 

Projektägarens ansökan finns som bilaga. 

Regionförbundets kommentarer till ansökan 
Winnet lönköpings län, Resurscentrum for jämställd utveckling och tillväxt är en 
organisation som funnits i länet under lång tid. Nu är Winnet en självklar dialogpart
ner och remissinsats for tillforande av genuskompetens kopplat till utveckling och 

tillväxt i regionen. Winnet ingår också i Landsbygdsprogrammets partnerskap och i 
Länsstyrelsens jämställdhetsråd. Syftet med Winnets verksamhet är att den ska leda 

till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i lönköpings län och till att 
kvinnor och män ska ges samma möjligheter i samhället samt att resurserna fordelas 

lika. F öretagsstocken i länet består av lägst antal kvinnor i landet och uttag av pappa

ledighet är likaså lägst i landet. Detta kräver insatser från regionalt håll. 

Resursfordelning av företagsstöd är ojänmt fordelat och det är ett problem som 
Winnet ska arbeta vidare med. Inom verksamhetsbidraget har resurscentrum valt att 

arbeta medjämställdhet inom: 
Entreprenörskap och innovativa miljöer. 

Kompetensforsärjning och ökat arbetskraftsutbud. 

Tillgänglighet 
strategiskt gränsöverskridande samarbete. 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
Postadress: Box 255, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 
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Landsbygdsutveckling 

Ansökan uppfyller åtgärd enligt Regionala utvecklingsprogrammet, RUP 
De områden som främst är berörda är Företagsutveckling och företagsförnyelse och 

Livsmiljö och atb·aktivitet. Winnet har i ansökan uppgivit att de ska arbeta får ett 
ökat företagande i enlighet med RTP och RUP/RUS horisontella mål. Verksamheten 
har en koppling till kvinnors företagande i länet. En utveckling av mötesplatser där 

entreprenörskap, utbildning och forskning ska ske. 

Ekonomisk bedömning till förslag till stödbelopp 
Regionförbundet bedömer det som angeläget att detta projekt får ett positivt beslut. 

Regionforbundets arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att avsätta 400 000 kr per år 

2013-2015 av 1:1-medel till projektet. 

Förslag till särskilda villkor för beslut 
Regionförbundets arbetsutskott anser att en förlängningsansökan skickas in varje 
år till Regionförbundet för ny prövning av beslutet. En avrapportering ska ske minst 
två gånger per år. Beslutet gäller under förutsättning att Tillväxtverket ingår med sin 
del av finansieringen. Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år 

annars kan beslut om projektbidraget förfalla. 

Medelsbeslut 

Ett-årigt medelsbeslut 
År 2013 400 000 kr 1:1-medel 

Beslutet motsvarar 4 7,28 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. Om 
hänsyn tas till hela perioden så motsvaras medfinansieringen av 25,67 % av den godkända 
kostnaden. 

Utbetalningsprognos 
År 2013 beräknar vi att betala ut: 400 000 kr. 

l b Nationell strategisk prioritering 
2g Nationell ämneskategorisering 

O E CD-grupp 
OECD-ämne 

Datum 

Beteckning 

R9613 
Antal sidor 
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Budgeten for projektet ser ut som följer: 
År År 

Kostnader 2013 2014 

Egen personal 747 000 947 000 
(ink!. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
13 176 
Lönekostnad per timme: 
250 

Externa tjänst er 183 000 240 000 

Lokalkostnader 90 000 150 000 

Investeringar (gäller inte medel o o 
från Regionförbundet) 

-
Ovriga kostnader (ange 226 000 500 000 

kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader l 246 000 l 837 000 

Intäkter o o 
Su"ffima 1246 000 l 837 000 

År År 

Finansiär 2013 2014 

Tillväxtverket 846 000 l 437 000 

Regionförbundet Jönköpings län 400 000 400 000 

Summa l 246 000 l 837 000 

Förutsättningar för beslutet 
Regionforbundet medfinansierar projektet år 2013. 

År 

2015 Totalt 

747 000 2 441 000 

238 000 661 000 

110 000 350 000 

o o 

497 000 l 223 000 

l 592 000 4 675 000 

o o 
l 592 000 4 675 000 

År 

2015 Totalt 

l 192 000 3 475 000 

400 000 l 200 000 

l 592 000 4 675 000 
--

Regionforbundets riktlinjer samt handledning for ansökan om regionala projektmedel 

gäller, se www.regionjonkoping.se. 

RolfPersson 

Regiondirektör 

Datum 

Beteckning 

R9613 
Antal sidor 
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Ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projekt (markera aktuell ruta 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn 
Winnet Jönköpings län 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet 

(totalbelopp) 
20130401-20151031 l 200 000 

u "ft JPP91 ""k d er om so an e 
Projektägare E-post 

ANKOM 

2013 -G~- 2 6 

Dn r .. f..f.p/32 ............... . 

Totalkostnad 

4 675 000 

Winnet Jönköpings län info@resurscentrum.net 
Postadress Telefon 
Västra Storgatan 12 036150705 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
55315 Jönköping 0702782629 
Organisationsnummer l CFAR-nummer•• Plusgiro l Bankgiro 
168260019446 37833571 5083-5388 
Ar sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
D Ja 121 Nej D Ja 121 Nej .. . . 

Arbetsstalie nummer enligt Statlstlska centralbyrån (Tfn. 019-17 60 00) 

Projektledare 
Namn 
Siv Linden 
E-post 
siv@resurscentrum.net 

Ekonomihantering 

Telefon 
036-150705 
Mobiltelefon 
070-2782629 

Datum 

2013-04-21 

Blankettverslon 

2010-03-02 

Antal sidor 
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--

Namn Telefon ==-
Margaretha Ohlquist 036-150705 

~E~-p~o~st~--~~~-~-----------------·----t7M~o7b~ilt~el~e'ro~n~------------------------

info@)resurscentrum.net 070-6777504 __ _ 

. - -,,.~,,--h .. r.,-.-~-···- -- ,,_.,,- .• - ' 

--•·-·- ,···,!;~E~f~~~'~,~~R-~!-?~-mi~-~;~~~~~fi~.~;~~~~~-;~mi~~~,~~~:~~~:?1te~ac~-(~+-~!~-~~~J ·_.:·. 
Undersk~örigatth~fp~·r~e~tr~ä~d=a~s~ö~k=a~n=d=e~"-,~~~~-------------~-~----- ~-
Undersknft · • A-./'" -1 - l Ort och datum 
-~-- 7}--?J' ~-t:2_--="'-"'·e:-t:--=--------'--=2c:.O.:..:l3..::03::.::2:.:.7 __ 

Namnförtydligande 
Siv Linden 
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Datum 

~'& 2013-04-21 • ... ~ Blankettversion 

2010-03-02 
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Bilaga till ansökan om regionala projektmedel 
Jönköpings län 

Projektnamn 
l Ansökan Verksamhetsbidrag Resurscentra för kvinnor 

Antal sidor 

2(10) 

J 
Sammanfattning av projektet (Max 2 OOO_,te"'c"'k"'en"') ___________________ , 

Problem 
Winnet - Jönköpings län, ResurscentrumtOr jämställd utveckling och tillväxt är vårt nya 
varumärke för Nätet regionalt resurscentrum i Jönköpings län. Sedan starten1994 är vi nu en 
självklar dialogpartner och remissinstansför tillförande av genuskompetens i konsekvens 
analyser kopplat till utveckling och tillväxt i regionen. Ingår i Landsbygdsprogrammets 
partnerskap, påverkansinstans för den regionala utvecklingsstrategin samt Länsstyrelsens 
Jämställdhetsråd. 
Övergripande syfte är att bidra tilljämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i Jönköping s 
län och att kvinnor och män ska ges samma möjligheter i samhället och att dess resurser 
fördelas lika. 
Vi har inom verksamhetsbidraget 2013 -2015 valt att bidra medjämställdhet inom samtliga 
insatsområden 
l.Entreprenörskap och innovativa miljöer 
2.Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 
3. Tillgänglighet 
4. strategiskgränsöverskridande samarbete 
5. Landsbygdsutveckling 

Detta gör vi genom att arbeta med påverkansarbete 
gentemot de politiker, ~änstemän och kommunala och 
regionala aktörer som arbetar med entreprenörskap och 
tillväxt samt landsbygds utveckling. Nätverkande är vår 
metod 
Vi har kunnat identifierat många problem, som att Jönköpings län. av den totala 
företagarpopulationen har lägst andel kvinnor, likaså lägst uttag av pappaledighet i landet. Att 
åtgärda detta ingår i Länsstyrelsens jämställdhets strategi, och vi har valt att fokusera på 
följande problemområde; 
Att ett strategiskt jämställdhetsarbete i de företagsfrämjande strukturerna saknas. 
Resursfördelning gällande Företagsstöd i länet är i högsta grad ojämnt fördelat. Regionala 
planer och strategier utgår inte från både kvinnor och mäns behov, erfarenheter och 
kompetenser, samt värderas inte lika när beslut fattas om 
vilka satsningar som skall genomföras. 
Företagsrådgivningen hos offentliga aktörer är starkt inriktad mot mansdominerade branscher 
och når inte ut till de arenor där kvinnor befinner sig. Se övrig sannnanfattning i word 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 
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[ ____________________________________ ] 

S fte (Beskriv avsikten rned projektet) 

Övergripande syfte är att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i Jönköpings 
län och att kvinnor och män ska ges samma möjligheter i samhället och att dess resurser 
fårdelas lika. 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) 

Att skapa engagemang hos kvinnor på landsbygden för att öka deras inflytande och 
delaktighet i prioriteringar som rör landsbygdens utveckling 
• Att påverka strukturen så att fler kvinnor kan ta del av innovationsmedel 
• Att fler insatser för entreprenörskap och innovationer i länet utgår från ett genusperspektiv 
• Att kvinnor som driver företag används som förebilder, och att nya tillväxtbranscher 
synliggörs på detta sätt 

Målgrupp (Vern/vilka vänder sig projektet till?) . ~~--=---:,----;---:;--;--=----:---~=--
Lokala och regionala tillväxtaktörer, Regionförbundet, Landstinget. Länsstyrelsen och de 

tretton kommunerna i länet. 
Beslutsfattare som politiker och tjänstemän 
Anställda och förtroendevalda inom rådgivningsorganisationerna. Science Park systemet. 
Science Park. Hushållningssällskapet, LRF konsult, ALMI, Nyföretagarcentrum, 
Revisionsbyråer, Banker 

Samverkanspartners som Högskolan, Lokala utvecklingsgrupper inom Hela Sverige ska leva, 
studieförbundet Vuxenskolan, LRF, Hushållningssällskapet, Lokala resurscentrum i Mullsj ö, 
Habo, Tranås, Jönköping, Aneby kommuner. Winnet Sverige, Företagarföreningarna. Projekt 
inom programmet Främja kvinnors företagande som under 2013 berörde lO kommuner. 

' ' SCB, Skatteverket, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Vetenskapligarådet 
K vinnor som har erfarenhet från entreprenörsverksamhet 
Kvinnor och män som behöver genuskompetent företags och innovations rådgivning 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktivit'Oet:=e'-r ä=r-"p"'la"'nccer:7a:7de":?:'-) ------c~=--~c-:---=-~--, 
Kartläggning av kombinationsföretagare för att synliggöra möjligheter, hinder och drivkrafter 

Under nuvarande programperiod har vi till viss del genomfört nedanstående verksamhet. Vi 
tick stor kunskap om hur svårt det är att nå ut till denna målgrupp eftersom de inte finns i 
register, och adresser går inte att köpa( möjligtvis som uppdrag till SCB för hundratals kronor) 
. Yi. har köpt registret på hur många kombinatörer det finns i vatje kommun, men adresserna 
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till vilka de är går inte. Vi vill fortsätta med kartläggningen främst med män som målgrupp 
får att kunna järnfora med det resultat som vi erhållit. Likaså har vi funnit att det fi1ms 
svårigheter att erhålla stöd frän landsbygdsprogrammet när man är kombinatör eftersom det 
kan räknas som hobbyverksaniliet vilket kan exkludera en ansökan. 
Resultatet av undersökningen visar att 18% vill arbeta heltid med sitt f6retag.20% är aktiva 
hela året. I de öppna frågorna där respondenterna beskrivit i ord vilka hinder, drivkrafter och 
möjligheter som finns, vill vi folja upp med djupintervjuer. Attityder till deras 
kombinationsfåretagande är också en intressant läsning. Resultatet har kommunicerats med 
ansvariga på Regionförbundet, spridningskonferensen och hemsidan. 840 klickar är gjorda på 
undersökningen. 
Vi vill nu utveckla verksanilieten med att nå upp till fler respondenter. Omarbeta enkäten 
något med fårre frågor. 

4(10) 

I kartläggningen av kvinnors försörjningsmöjligheter och utvecklingsstrategier med särskilt 
fokus på deltidsfåretagande på landsbygden skall även en analys av dess förutsättningar, 
möjligheter och hinder göras for att utveckla nya metoder och modeller. Ordna nätverksmöten 
for att kartlägga behoven av insatser bland fdretag som drivs av kvinnor. Det är även viktigt 
att såväl solofdretagare som kombinationsfdretagare ses med positiva ögon for de 
fdrsörjningsmöjligheter som de skapar .Attityden är att endast tillväxtfdretag råknas. 
Kartläggningen kommer att genomforas i två steg. Utifrån ett urval på l 00 
kombinationsfdretagare har en enkät gjorts. 35 fulländade svar har inkommit och därfor vill vi 
fortsätta med fler. Vi vill därefter folja upp med fordjupade telefonintervjuer på 20 % av 
respondenterna. Två nätverksmöten arrangeras för att ytterligare belysa vilka insatser som 
behövs for denna grupp 

Genomfåra genusbaserad utbildning inom fåretags och innovationsrådgivning 

Tillsammans med rådgivningsorganisationer och Länsstyrelsen sakkunniga i järnställdhet och 
mångfald arrangera utbildning inom genuskunskap och mångfald for anställda, inom 
rådgivningsorganisationer. Utifrån foregående programperiod genomfordes en utbildning med 
18 deltagare, främst från Science parksystemet, men även Länsstyrelsen, kommunernas 
näringslivsavdelningar och en revisionsbyrå. Banker, Revisionsbyråer, LRF konsult, 
Hushållningssällskapet i hela länet har bjudits in ca 70 arbetsställen men endast en kom av 
denna målgrupp. Deltagarna var mycket nöj da och önskade mer utbildning, varför vi vill göra 
detta genom samverkan med rådgivningsorganisationer Regionforbundet och Länsstyrelsen. 
Vi har även använt oss av Winnet Västra Götalands material . Utifrän de nya riktlinjema frän 
Tillväxtverket att resurscentra inte längre kan vända sig till enskilda kvinnor är därfor Science 
Park, Lokala tillväxtarenor vår främsta samarbetspartner dit vi kan slussa kvinnor frän vår 
verksaniliet som behöver rådgivning. Vi vill på detta sätt säkra att den blir genuskompetent 
fåretags och innovations rådgivning. Denna utbildning finns inskriven i Regionforbundets 
Handlingsplan for järnställd regional tillväxt i region Jönköping 2012-2014 
Innovationer inom kreativa näringar 
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Vi vill utveckla detta med ytterligare tre inspirationskafeer under kommande period. 
Rådgivare kommer att medverka och deltagare med företagsideer har möjlighet att testa dessa 
och få råd i en workshop. 
Regionforbundet kommer under hösten 2013 att genomfora en mässa där vi blivit tillfrågade 
om att medverka med ett seminarium. Planeringen är ett seminarium om platsbunden 
verksamhet utifrån kulturarv, och det är tillverkning av tofflor och väskor, med Tema Mode. 
Inom programmet Främja kvinnors fåretagande på går ett projekt Bevara bruka utan att 
förbruka som Winnet koordinerar och uppgiften är att utveckla infrastruktur kring 
Pilgrimsledema. Det är främst boende och matställen som saknas. Detta sker i samarbete med 
Smålands Turism och Landstinget. 
För att företagarna skall satsa behövs det mer marknadsforing. Vid en förstudie om 
kulturturism i området som fokuserat på kulturarvet i regionen och vad som kan göras for att 
öka dess betydelse för besöksnäringen och därmed ge nya arbetstillfällen. Ett forslag är att 
utveckla en App till Smart -phone. Winnet skulle kurrna samarbeta med de sträckor som 
sammanfaller med pilgrimsledema. För detta har vi inte sökt medel från något annat program. 
Wirmet har tidigare alTangerat interaktiv teater inom projektet Livskraftiga familjeföretag när 
det gäller generationsväxling i familjeföretag. Vi vill under programperioden pröva att 
genomfora detta koncept utifrån jämställdhetsintegrering utifrån några givna tema for 
manusskri varna. 
Ovanstående är i linje med Regeringens Attraktionskraft Sverige där människor, fåretag, 
kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och form sin framtid utifrån sina unika 
fårutsättningar 
Efter det fornnorcliska namnet for horisont- Himlarand som namngett den 
attitydundersökning som kommer att genomfåras i Mullsjö och Habo kommun. Procentuellt 
sett har inte dessa kommuner lägre antal fåretagare som är kvinnor än andra i länet, men ett 
uttalat motstånd har många vittnat om, varfor vi vill genomföra denna attitydundersökning. 
Tillsammans med nätverken Mullsjö idecentra och Qul i Habo genomfordes en attityd 
undersökning vad det är för osynlig glasvägg som hindrar kvinnor från att nå ledande 
positioner. 50 personer medverkade i enkäten och en film togs fram. Vi vill nu fortsätta med 
attitydundersökning om att verka som företagare. 

Attitydundersökning- att undersöka strukturella hinder Habo och Mullsjö 

Attitydundersökningen om ledarskap som genomfordes våren 2012 gav många intressanta 
resultat. De båda resurscentrum har under året slagits ihop till ett gemensamt nätverk under 
namnet Qulide och vill nu göra en fördjupning och uppföljning av de svar som kom in. Med 
fokus på fåretagande genomfora en ny undersökning och se närmare på de olika 
förutsättningar som finns i Habo/Mullsj ö kommuner for kvinnors företagande. 
Företagarnas senaste rapport visar på en markant skillnad när det gäller antalet kvinnliga 

företagare i Mullsjö respektive Habo. Vad beror detta på? Attityder? Traditioner? Kulturella 
och historiska aspekter? Näringsområde, vilka branscher som är dominerande på orten? 

5(1 O) 

y ad och i så fall hur kan vi lära av varandra? Vilka möjligheter finns att spri<:i~&ocl(l~---~ 
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framgångsrika exempel? Är det tänkbart att utveckla ett samarbete över kommungränserna 
gällande dessa frågor? 
Vid en fortsättning av attitydundersökningen Himlarand vill vi fortsätta sprida resultaten med 
fokus på personer i ledande befattningar i näringsliv, organisationer samt politiken. 
Vi vill undersöka om det behövs något specifikt för att skapa förutsättningar som gör det mer 
attraktivt för kvinnor att engagera sig, såväl i eget företagande som gällande att ta ledande 
befattningar i näringsliv och politik. 
Qulide vill arrangera ett seminarium där vi ger tillfälle att belysa dessa frågor. Detta 
seminarium kan förutom en tillbakablick och redovisning av Himlarand innehålla en 
föreläsning av sakkunnig i jämställdhet och genuskunskap, följd av diskussioner baserade på 
de resultat som vår undersökning genererat. 

Ideland Matmanifest 
I samverkan med Destination lönköpings kommuns företagarprojekt på bostadsområdena; 
Österängen, Råslätt och Öxnehaga, kommer Winnet att vara en ytterligare resurs med att föra 
in begreppen mat och odling som en möjlighet till företagsverksamhet Ett nätverk mellan 
offentlig, privat och civila samhället bildas med Arbetsförmedlingen, lordbruksverket, 
Länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva, lönköpings Länsmuseum, Vätterhem, LRF, SV, 
IIembygdsf<irbundet, Invandrarforeningar, Lokala odlare och biosfårområdet Östra 
Vätterbrantema. 

6(1 O) 

Vi vill därför tillsannnarrs med ovanstående samverkanspartner arrangera en erfarenhetsdag 
kring sambandet mellan den mat vi äter och j orden som helhet. Både när det gäller det 
Svenska Matlandet och den erfarenhet i matkunskap som finns från andra länder som 
utiandsfödda personer har. Vi kommer även att ta del av kunskaper från ett EU projekt "Grönt 
ljus" där personer med utländsk bakgrund och kompetens inom jordbruk och odling ska kunna 
använda sin kompetens på svensk arbetsmarknad. Syftet är att öka försörjningsmöjligheter för 
denna grupp och sprida kunskap som kan bidra till Omställning i Sverige med närproducerad 
mat. Utveckla de innovations ideer som kvinnorna har. 

Övrig verksamhet se bilaga worddokument 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Verksarnhets!Jidrag 2013040 l 20131231 

Aktiviteter ;se bifogad worddokurne_llt__ ________ --+------t--~---

---~--~----------~-------+------+---------1 

Regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv projektets koppling till det 
re ionala utvecklin s rogrammet s_omdu kan ladda _ner på www.regionjonkoping.se) 

Företagsutveckling och företagsf<irnyelse sarnt Livsmiljö och attraktivitet J 
l 

Ökat företagande i enlighet med RTP och RUP:s horison. tella mål .. Verksamheten har en 
. koppling när det gäller kvinnors f<iretag81!de i länet. En utveckling av mötesplatser där 
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entreprenörskap, utbildning och forskning aktivt deltar. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
'ämställdhet 

Miljö; Genom att arbeta för större användande av digital kommunikation minskar 
resandet. Winnet Jönköping har en intern miljöpolicy. 

1 i Integration; Delar av verksamheten syftar till att fler kvinnor med utländsk bakgrund tas 
tillvara som en tillväxtresurs. 
Mångfald;Att fler kvinnor finns med i beslutande organ ökar mångfalden 
Folkhälsa; När kvinnors ekonomi, inflytande och arbetssituation fårbättras och kvinnors kraft 
och kompetens tas tillvara torde detta ha en inverkan på folkhälsan. 
Hela verksamhetsbidragets intention är att öka jämställdheten på alla plan och 
samhällsområden 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

7(10) 

Tillväxtverket benämner numera stödet till resurscentrum som Verksamhetsbidrag.Inom detta 
ryms ett 20 tal aktiviteter som är av karaktären projekt,med egna mål och syften,samt 
avgränsade i tid. Winnets ordinarie verksamhet, blir därmed ingående aktiviteter inom 
verksamhetsbidraget och skiljer sig endast från projektet Bmka, Bevara utan att forbruka -
som erhållit medel från programmet Främja kvinnors företagande. Likaså särskiljer sig detta 
från pilotprojekt "Nya landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 på lika villkor ur ett regionalt 
perspektiv". 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Produktion och distribution av tidsskrift till aktörerna 
Vi har gett ut Winnytt med 2 nr. Tidningen är i färgtryck på 16 sidor. Denna har haft en 
spridning med 500 upptryckta tidningar, och har varit mycket efterfrågad. I forsta hand till 
beslutsfattare, men även på Winnets Nationella konferenser. Därutöver har den skickats ut 
digitalt till ca l 000 mottagare. Den har även via Länsbiblioteket sänts ut till 48 
kommunbibliotek 
Efterhand som aktiviteterna genomfårs dokumenteras detta i reportagef01m. Nyhetsbrev 
kommer att ges ut kontinuerligt. 
Regional Spridnings och kunskapskonferens- Resultat, Forskning och Framtid 
Syfte att kommunicera de resultat som framkommit under verksamhetens olika aktiviteter, 
samt överlämna de dokument som vill förändra i olika program utformande. Tillfåra kunskap 
från den forskning som pågår regionalt, Nationellt och Internationellt inom verksamhetens 
insatsområde. Synliggörande av kvinnors entreprenörskap 
Genom introduktion av metodmaterial kan varje organisation eller tillsammans med andra på 
sin ort utöka kunskapsinhämtande i dessa frågor. Som en följd kan ett strategiskt 
jämställdhetsarbete u!~ecklas i de fåretagsfrämjande strukturerna vilket saknas idag. 
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Vid spridningskonferenserna Forskning och Framtid kommer resultatet att diskuteras för att 
synliggöra vad åtgärderna har resulterat i. 
Resultatet efter konferensen kommer att användas till att påverka strukturerna så att 
registreringen förändras. Konferensen kommer att dokumenteras, och valda delar kommer att 
finnas på medverkande organisationernas hemsidor. Materialet kommer att publiceras i 
reportageform i Winnytt, Jönl,öpings digitala tidsskrift 
Vi vill föra vidare informationen till beslutsfattare. Det behövs uppmärksanunas hur 
regelverken är begränsande så att det blir tydligt med vilka förändringar som behövs. 
Genom att påverka skrivningarna i kommande program som RUS och det nya 
landsbygdsprogrammet samt Europeiska strukturfondsprogranunet för att få genomslag och 
synliggörande av kvinnors behov och resultatet av dialogseminarierna. Resultatet kommer 
även att publiceras på hemsidan, samt i den digitala tidsskriften. Påverka högskolan att 
utveckla utbildning med entreprenörskap inom kreativa näringar. 

8(1 O) 

resultatspridning Ett alctivt informationsarbete om resultaten. Utbildning för valberedningar 
för att få ett bredare urval till nomineringar av ledande poster inom politiken och kommunala 
bolag. Materialet kommer att ligga till grund för att påverka strukturerna i programskrivningar 
inom RUS. Resultatet har redovisats vid Winnets konferens forskning och framtid när det 
gäller attityden till ledare. Detsamma kommer undersökningen gällande företagande att göras. 
Resultatet konm1er att fim1as i Winnytt, på hemsidan och ev. produceras ytterligare en film. 

Bilda ett nätverk och arbetsgrupp för att tillsmmans med kvinnorna ansöka om medel från 
Landsbygdsprogranunet i ett integrationsprojekt Vi söker ifrån Regeringens strategi 
Matlandet Sverige. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Uppföljning och resultatspridning 
Resultatet av kartläggningen kommer att följas upp med redovisning till Regionförbund och 
Lärrsstyrelsen samt SCB och våra övriga samverkanspartner som rådgivningsorganisationer. 
Den nuvara11de rapporten har varit efterfrågad och även skapat underlag vid utbildning för 
affärs och rådgivare ur ett genusperspektiv, vilket vi änmar fortsätta med. 
Spridning av resuitatet kommer att publiceras i Winnytt Jönlcöpings digitala tidning, samt 
några av informa11tema och beslutsfattarna kommer att intervjuas om resultatet i korta 
filminslag, som publiceras på hemsidan. Vid konferenser och seminarier kommer resultatet att 
presenteras för att synliggöra kvinnors och mäns villkor och förutsättningar. 

För att dra lärdom av genomfört arbete är uppföljning och utvärdering av stor vikt. Därför 
kommer enlcäter med strategiskt utvalda personer under flera stadier av verksamheten att 
genomföras. Dessa kommer att kompletteras med djupintervjuer. Denna metod gäller för alla 
insatsområden. 
Spridningskonferens där alla _inbjuds att llle<!\l~.!_ka och diskutera resultaten av arbete!:_ __ __j 
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E
erhand som arbetet fortskrider publicera intervjuer i Winnytt lönköpings tidsskrift, samt i 

vriga mediala satsningar. 

- . 
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Kostnadsbudget' 
Kostnadsslag 

Egen personal 
(inkl. sociala avgifter) 
Antal timmar: 
13176 
Lönekostnad per timme: 
250 
Externa tjänster 

Lokalkostnader 

Investeringar (gäller inte 
medel från 
ReQionförbundet) 
övriga kostnader (ange 
kostnadsspecifikation i 
bilaga) 
Summa kostnader 

Intäkter 
Summa (A) 

' mans1ermg· 
Finansiär 

r---
c-Iillväxtverket 

rRegionförbundet 

--
Summa (B) 

Ar20l3 

747000 

183000 

90000 

226000 

l 246 000 

-
l 246 000 

Ar20 

846 000 

400 000 

---
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Ar2014 Arzol5 

947000 747000 

240000 238000 

150000 110000 

500000 497000 

l 837 000 l 592 000 

- -
l 837 000 l 592 000 

Ar20 Ar20 

l 437 000 l 192 000 

400 000 400 000 

-

l 246 000 l 837 000 l 592 000 

Datum 

2013-04-21 

Blankettversion 

2010-03-02 

Antal sidor 
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Ar20 Totalt 

2441000 

661 000 

350 000 

o 

l 223 000 

o 4 675 000 

- - o 
o 4 675 000 

Ar20 Totalt 

3 475 000 

l 200 000 

o 
o 
o 
o 

o 4 675 000 

. <fa_bellerrlaförkosfnadsbudgetochfinansierlng_sum"'era.s autom.,lisktGeriom attanvända tab-langellten 
· meilan fälten, får du lrarn rätt summa direkt Oqservera att sumipani (A) måste överensstämma med stimmim i(B)c ' .-.- -·. . . . . . . ·. ·- . . . - . ·. - . 
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Datum 

2013-06-11 
Beteckning 

R13013 

Antal sidor 

;t'!; /t oj h 1(3) . 

pr6/ 6 Underlag för projektbeslut-Dubbelt upp! Öka tillväxten i 
Gnosjöregionen 

1. Förslag till beslut 
Regionfårbundets arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att bevilja 193 587 kr ur potten 

främja kvinnors fåretagande och 44 674 kr av l :l-medel år 2013 får projektet Dubbelt 

upp! Öka tillväxttakten i Gnosjöregionen i GGVV-regionen. 

2. Bakgrund 
Projektägare: Värnamo Näringsliv AB; projektansvarig: Ulf Annvik 

Projektet riktar sig till kvinnor som vill starta, nyligen har startat och till kvinnor som 

driver företag inom programmets inriktningsområden gröna näringar, tjänste- och 

servicesektorn, kreativa och knltnrella näringar, vård och omsorg, utbildning, IT och 

internetsamt för utveckling och kommersialisering av innovationer. Syftet är att skapa 

förutsättningar får tillväxt genom metodutveckling, kompetenshöjande och nätverkande 
insatser med fokus på affårsutveckling och kommunikation. Projektet kommer att ha ca 20 

deltagare. Två föreläsningsserier kommer att hållas liksom två studieresor. Bland annat 

kommer verksamheter/regioner i Europa som har ett framgångsrikt småfåretagande m.m. 

att besökas. Ett affärsutvecklingsprogram kommer att vara Business Mode! Generation. 

Programmet kommer att ha tidseffektivitet, enkelhet och spridningsbarhet Ett koncept 

kommer att arbetas fram som sedan kan spridas till andra fåretagsstödjande intressenter 

och användas som ett gemensamt arbetssätt. Målet ät att få en fårdubblad tillväxt hos de 

företag som deltar mätt på nya tjänster/produkter, nya marknader, nya arbetstillfållen och 

vinst. Ökad kunskap och därmed ökad beredskap att använda sig av strategisk kommuni

kation. Nya kontakter med omvärlden och en ökad öppenhet i målgruppen att söka råd och 

inspiration utanfår den egna regionen kommer att bli följden av satsningen. 

3. Finansiering 
Budgeten for projektet ser ut som foljer: 

(inkl. sociala avgifter) 

Antal timmar: 

e: 

År 
2013 

-o 

År 
2014 
o 

Lönekostnad per timm 
--'----
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Externa tj ärrster 238 000 

Lokalkostnader 12 727 

Investeringar (gäller inte medel o 
från Regionförbundet) 

Ovriga koshmder (ange 52 700 
kostnadsspecifikation i bilaga) 

Summa kostnader 303 427 

rrntäkter 
-o 

Summa 303 427 

År 
Finansiär 2013 

Tillväxtverket 193 587 

Regionförbundet Jönköpings läo 44 674 

Värnarne Näringsliv AB 15 456 

Vaggeryds Näringsliv AB 4 928 

Gno sj ö kornmun 4 927 

Gislaveds Näringsliv AB 9 855 

Deltagaravgifter 30 000 

Summa 303 427 

272 000 

10 100 

o 

51 800 

333 900 

o 
333 900 

År 
2014 

217 035 

50 085 

12 260 

6 130 

6 130 

12260 

30 000 
333 900 

KVINNORs 
FÖRETAGAN D( 

STÄRKER 
SVERIGE 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

År 
20 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

510 000 

22 827 

o 

104 500 

637 327 

o 
637 327 

Totalt 

410 622 

94 759 

27 716 

11 058 

11 057 

22115 

60 000 

637 327 

4. Överensstämmande med formella krav och grunder för prioritering 

Datum 

2013-06-11 
Beteckning 

R13013 

Antal sidor 

2(3) 

En bedömning har gjorts att projektet uppfyller Tillväxtverkets målsättningar och krav. 
Projektet uppfyller också de krav som ställs i RUP/RUS:arna inom näringslivsområdet 
Entreprenörskap och nyföretagande är det område som passar väl in på detta projekt, t. ex. 
få igång kvinnor att starta företag och för att förändra attityder till företagande. 

5. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet: främst genom att ha ett miljömedvetet resande. 
Ekonomisk hållbarhet: att fler kvinnor startar företag ökar den ekonomiska hållbarheten i 
länet och Sverige. 

Social hållbarhet: .Jämställdhet: goda förutsät1ningar för kvinnor att ha makt och styra 
över sina liv. Integration och mångfald: genom att tillse att även levinnor med annart 
bakgrund än svensk kan delta och i så fall med stöd av tolk. Metoder och arbetssätt som 
kan användas långsiktigt för att omfatta personer oavsett kön. Folkhälsa: ge förutsätt
ningar för att göra hälsosamma val för att kuuna styra över sina liv. 
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6. Konsekvensbeskrivning 

KVINNORS 
FÖRETAGANDE 

STÄRKER 
SVERIGE 

Datum 

2013-06-11 
Beteckning 

R13013 

Antal sidor 
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Konsekvenserna av ett bifall är att Tillväxtverkets intentioner med de regler som finns for 

att främja kvinnors fåretagande fciljs och att regionforbundet fullfciljer sin andel av finan

sieringen (15 %) av totalbeloppet. Projektet kommer att gynna samtliga områden som 

fi·amgår av Tillväxtverkets riktlinjer. Detta projekt är nytt och gynnar kvinnors fåretagande 

i Jönköpings län samt faller väl in i området Näringsliv. 

7. Diskussion/övervägande 
Projektet uppfyller grunderna for prioritering och kan höja andelen kvinnliga fciretagare i 

Jönköpings län. Att främja kvinnors företagande är ett program som sträcker sig 2011 -

2014. Ansökan om utbetalning ska göras minst två gånger per år annars kan beslut om 

projektbidraget fcirfalla. 
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Ansökan om regionala projektmedel för främjande av 
kvinnors företagande i Jönköpings län 

Uppgifter om projektet 
Projektnamn -
Dubbelt upp! Öka tillväxttakt i Gnosjöregionen 
Projektperiod Sökt belopp från Regionförbundet T otalkostnad 

(totalbelopp) 
2013-06-01--2014-11-30 505381 kr 637327 kr 

Uppgifter om sökande 
Projektägare E-post 
Värnamo Näringsliv AB therese@varnamo-naringsliv.se 
Postadress Telefon 
lönköpingsvägen 15 076-168 35 85 
Postnummer och ort Mobiltelefon 
331 32 Värnamo 

Datum 

2013-04-24 

Blankettverslon 

2012-01-17 

Antal sidor 

1 (6) 

ANKOM 
2013 -04- 2 9 
_L)ifr fl 9 

Dnr •• ~I.1.t~.:: ... L~ .... uua" 

Organisationsnummer l CFAR-nummer .. Plusgiro l Bankgiro 
556556-5966 37831443 - 5082-6742 
~sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? 
[8] Ja D Nej D Ja [8] Nej .. Arbetsstallanummer enlrgt Stat1st1ska centralbyran (Tfn. 019~17 60 00) 

Projektledare 

' ~N~am~n~~~--------------------------~f-T~e~le~f~o~n~~c~------------~ ,Ulf Annvik 070-698 78 48 
E-post Mobiltelefon 
ulf@varnamo-naringsliv.se 

Ekonomihantering 
Namn Telefon ~ 
Ulf Annvik 070-698 78 48 
E-post ---------------------+"'Mo-o+b~iltc:ec:le:,.fo:..:n'---'-~------------- ----

ulf@varnamo-naringsliv.se _ 

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga) 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 

~j;.rs_:<?}Ji~"" ~ .27 l Ort pch datum =j 
'"'-~~ VcY//lomo zotSr-c:!--?_-z ___ s:-___ -___ _ Namnförtydligande _____________________ j_ 

lDf_A_n_n_vil __ < __________ ___ _______ _ 
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~~ktnamn 
~elt upp! Ökad tillväxttakt i Gnosjöre_~gLio_n_e_n ________________ --~ 

Sammanfattnin av rojekte.!_(Max 2 000 tecken) __ 

Målet med projektet är att fårdubbla tillväxttakten och innovationer hos fåretag som drivs av 
kvinnor i Gnosjöregionen, mätt på nya tjänster/produkter, nya marknader, nya arbetstillfållen 
och vinst. Vi vill höja ribban gällande kommunikation, verka får ökad öppenhet och 
benägenhet hos målgmppen att verka utanför vår egen region samt utveckla en effektiv metod 
för affåsutveckling för mindre, etablerade företag som sedan kan implementeras i andra 
företagsstödjande strukturer. Projeket ägs av Vämamo Näringsliv AB och genomfårs 
tillsammans med Gnosjö kommun och Vaggeryds Näringsliv AB. Ytterligare samverkan med 
andra kommuner som påbörjats är Gislaved, Sävsjö och Nässjö, dock är formerna för detta 
inte klara vilket innebär att ansökan endas gälelr Vämamo, Vaggeryd och Gnosjö. 

Målgruppen är kvinnor som a) vill starta, b) nyligen har startat, samt c) driver företag inom 
programmets inriktningsområden. Syftet är att skapa fårutsättningar för tillväxt genom 
metodutvecklande, kompetenshöjande och nätverkande insatser med fokus på 
affårsutveckling och kommunikation. 

Detta ska ske genom två föreläsningsserier får resp 2013 och 2014, två studieresor till, av 
Småland Blekinges Europakontor rekommenderade, verksamheter/regioner i Europa ur 
aspekten framgångsrikt arbete hos småföretag samt en metodutvecklingsinsats får att sätta ett 
koncept och en handledning för ett affårsutvecklingsprogram riktat till små, etablerade fåretag 
som vill växa. Basen för detta kommer att vara Business Mode! Generation av Alexander 
Osterwalder och fokus kommer vara tidseffektivitet, enkelhet och spridningsbarhet Syftet är 
att arbeta fram ett koncept som sedan kan spridas till andra fåretagsstödjande intressenter och 
användas som ette gemensamt arbetssätt. 

Projektet går att koppla till befintlig RUP och pågående RUS-arbete samt stödjer ett 
samarbetande tillvägagångssätt mellan tre kommuner, Värnamo, Vaggeryd och Gnosjö. 
Projektet kommer att utvärderas löpande enligt projektplan och sprida_s_. _______ _ 

S te (Beskriv avsikten med projektet) ____ _ __ ·--;---;-:----;-------

Syftet med p-rojektet är att skapa förutsättningar får tillväxt får blivande eller varande l 
entreprenörer som är kvinnor. Detta ska ske genom kompetenshöjande och nätverkande 
insatser som gynnas av medverkan från flera kommuner. Fokus ligger på kommunikation och 
affårsutveckling ocb metodutveckling inon=1--=d=e=s=sa=·------ ___________ _ 

Mål (Vad ska projektet uppnå för resultat?) _ _ 

[ _ _:_ Fördub\Jiad_tillväxt hos de företag som deltar mätt på nya tjänster/EJ:odukter, nya 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 256, SE-551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra tHorgatan 18 A 
Tel: 03610 75 571 Fax: 036 10 20161 E··post: regionforbundet@reglonjonkoplng.se 
www.reglonjonkoping.se 

__ ::J 



~~ 
Datum 

KVINNORS 2013-04-24 

TILLV~T • FÖRETAGANDE 
~,. STÄRKER 

Blankettversion 

VERK E 2012-01-17 
SVERIGE 

REGIONFÖRBUNDET 
Antal sidor 

JÖNKÖPINGS LÄN 3(6) 

marknader, nya arbetstillfållen och vinst. 
- Ökad kunskap och därmed ökad beredskap att använda sig av strategisk kommunikation. 
- Nya kontakter med omvärlden och en ökad öppenhet i målgruppen att söka råd och 
inspiration utanför vår egen region. 
-Utvecklad, tidseffektiv metod för affärsutveckling bland mindre, etablerade företag i 
rnålgmp en. 

Mål ru p (Vem/vilka vänder sig projektet till?) 

K vinnor som vill starta företag, nyligen har startat samt kvinnor som driver företag med en J 
önskan om tillväxt inom områdena. 

Genomförande (Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade? 

Projektet består av tre block: 
l) Kompetenshöjande block med 3 föreläsningar/workshops med följande innehåll: a) 
strategisk kommunikation, b) storytelling, c) att använda design i kornrnnnikationsprocessen. 
Under 2014 2 föreläsningar/workshops med fortsatt utvecklat tema kommunikation För 
föreläsningarna/workshopar kommer externa kompetens anlitas. Ca 30 personer per 
föreläsning beräknas delta. 
2) En studieresa per år som går till en verksamhetlett område i Europa som varit 
framgångsrikt i sitt arbete för kvinnors företagande. Målet för studieresan tas fram i samarbete 
med Småland Blekinges Europakontor i Bryssel. Bakgrunden till studieresorna är våra 
tidigare erfarenheter av att just resor är ett oerhört bra sätt att nätverka under lite längre tid och 
brukar följas av goda, mätbara resultat såsom ökade samarbeten. Vid varje resa ges plats till 
tio personer. 
3) Metodutveckling av affärsutvecklingsprogram med bas i Business Mode! Generation. 
Programmet ska vara kortvarigt (tre tillfållen), effektivt och ge maximal nytta. Målgruppen är 
kvinnor som driver företag som är etablerade med behöver utvecklas för att kunna växa. Två 
grupper om 5-l O p erosner vardera kommer delta i metodutvecklingen. Syftet med 
programmet är sedan att kunna leva vidare och spridas bland annat inom Science Park
systemet, men även till andra företagsstödjande instanser i länet och Sverige. Under 
metodutveckling kornmer extern utvärderare kopplas in för att säkerställa kvalitet. Under 
2014 kornmer den utvecklade metoden att implementeras och spridas till fler gmpper inom 
vårt upptagningsområde. 

För att de tre blocken ska kunna genomföras, räknar vi med en tidsåtgång av tid för 
projektledning med 25% under 18 månader. 

Tidplan (Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske) 

Block la: Föreläsningsserie 2013 20 130601 20131001 
--

--
Block 2a: studieresa 2013 20 
Block 3: Affärsutvecklingsprogram 2013-20.1i_ 20 
Block l b: Föreläsningsserie 2014 20 
Block 2b: Studieresa 2014 20 
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Projektet har koppling till RUP:en på flera sätt. Rubriken Ett öppnare och smartare (och 
snabbare) Jönköpings län kan projektet bidra till genom att genom studieresa sänka murarna 
till Europa, visa på att samarbeten med omvärlden eller internationalisering inte är så farligt, 
och vad man kan tjäna på att vara öppen utanfår länsgränsen. Ett smartare Jönköpings län 
bidrar projektet till genom att hitta metoder för tidseffektiv och högeffektiv affårsutveckling 
vilket även står i RUP:en under "effektivisera rådgivningsverksamheten för utveckling av 
företag". RUP:en beskriver även att "hela länet ska leva" vilket projektet bidrar till genom vår 
samverkan med varandra kommuner emellan. Dessutom beskriver RUP:en på flera ställen att 
vi vill öka och stärka kvinnors företagande. 

Horisontella kriterier (Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
'ämställdhet 

Vi beaktar miljö främst genom att tillse att vår studieresa sker med största möjliga hänsyn till 
ett miljömedvetet resande. Integration och mångfald genom att tillse att även kvinnor med 
annan bakgrund än svensk kan delta och i så fall med stöd av tolk, denna kontakt finns redan. 
Vi säkerställa folkhälsa genom att vid våra insatser ge förutsättningar för att göra hälsosamma 
val, projektet som sådant bidrar även till en bättre folkhälsa genom goda förutsättningar för 
män och kvinnor att ha makt och styra över sina liv. Det senare gäller även för jämställdhet. 
Projektet avser att hitta metoder och arbetssätt som kan användas långsiktgt för att omfatta 

ers on er oavsett kön. 

Ordinarie verksamhet- projekt (Specificera vad som är särskiljande och unikt) 

Det som särskiljer projektet från projektägarens och samarbetspartners ordinarie verksamhet 
är att vi genom medlen kan genomföra aktiviteter med högre kvalitet eftersom projektmedlen 
ger utrymme för detta ekonomiskt. Det mest särskiljande i projektet är att vi har för avsikt att 
öka kontakterna internationellt och på så sätt möjliggöra nya marknader för kvinnor som är 
företagare, en insats som skulle vara omöjlig utan projektmedeL Genom att vidare arbeta med 
koncentrerad metodutveckling för ett affårsutvecklingsprograrn som det fmns behov av och 
som vi kan sprida vidare efter projektet skiljer sig projektet också åt. 

Spridning (Ange hur information om projektet ska spridas) 

Genom projektägarens och samarbetspartners webb, befintliga nätverk och andra kanaler 
såsom sociala medier. Vidare genom Science Park-systemet, näringslivschefer och andra 
intressenter. 

Uppföljning/utvärdering av projektet 
Projektet kommer att följas upp på följande sätt: 
Block l (föreläsningsserie) följa upp genom deltagarutvärderingar (enkäter) efter varje 
föreläsningstillfåll e. 
Block 2 följs_upp_g~nom videodokumentation under resornas gång, styrt med underlag för 
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